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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َمة المُقدِّ

احلمُد هلل الذي َفضََّل َمْن شاَء ِمْن عباِدِه َعَلى بعٍض درجات، وخصَّ َمْن أراَد 
منهم ِبَزيِد الَعطَاِء واْلِبات، أْحَُده على نِعِمِه اليت ال تبيد، وأشكرُُه ُشْكَر من يبتغي 
من آالئه املزيد، وصلى اهلل وسلََّم على خْيِ األنبياء، وسيِِّد احلنفاء، َمْن فضََّلُه اهللُ 
على خلِقِه وأحبَّه، وَمنَّ عليه ِبَْيِ رِففَْقٍة وُصْحَبة، ساروا على َهْديِه يبلغوَن الرساَلة، 
وينصرون احْلقَّ ويكشفون الضاللة، فأعزَّ اهللُ ِبُِم الدين، وبفََلَغ لنا جبهاِدِهُم الكتاُب 
املبني، والدُي النبويُّ املستبني، فاللهمَّ صلِّ على نبينا حممد، وعلى آله، وأزواجه، 

وأصحابه، وَسلِّْم تسليًما كثيًا إىل يوم الدين.

أما بعد:
فيه  َوَضَحْت  َعْصٍر  وأظهَر  وأطَهَرها،  العصوِر  أشرَف  النبويُّ  العصُر  فقد كان 
مقاصُد الرسالة احملمدية على الوجِه األكمل، لقد كان أمنوذًجا ال نظي له يف بيان 
أُموٍر  نوادُر  - علًما وعماًل وسلوًكا -، وكانت هناك  أنفَْزَلُه اهللُ  الدين كما  حقيقة 
التاريخ والسي - كبعض  الناظرين يف صحائف كتب  َيستغرُِبا بعض  فيه،  حتدث 
أحكام احلدود وحنوها -، ومن تأمَّل فيها تأمُّاًل واضًحا ذهب به تأمُُّلُه إىل أن تلك 
الوقائع النادرة كانت جزًءا من حياهتم اليت تعلََّم با من بعدهم كيفية التعامل مع 
الوقائع َوْفَق الدي النبوي، فتعرََّف الناس بتلك الوقائع مىت يغضب النيب صلى اهلل 
يدرأُه، يف غي ذلك من األحكام  احلَْدَّ، ومىت  َيُدُّ  َيُْلم، ومىت  عليه وسلم، ومىت 
َر اهلل تعاىل أن تتجلى يف واقعة من الوقائع يف ذلك العصر الشريف. واآلداب اليت َقدَّ
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وشاء اهلل تعاىل حلكمٍة بالغٍة أن يدث َحَدٌث يف ذلك الزمان أقلق اجملتمع املدين 
وهزَّه، مل يكن ذاك القلق يوًما، وال اثنني، وال ثالثة، إهنا مدة طويلة َرَبْت على شهر 
كامل)))، كاد من طوله أن يكون عليهم كالسنة من شدة الم الذي عاينوه، وذلك 
أنَّ املنافقني املرجفني اهتموا أحب زوجة ألفضل خملوق بتهمة اإلفك، فداخل النَّيبَّ 
صلى اهلل عليه وسلم وبيَت آِل أِب بكٍر َهمٌّ َشِديد، وانقطَع عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم الوْحُي شهرًا، وظلَّ يشاور أصحابه يف شأنه، مث قام خيطب الناس يستعذرهم 
ممن آذاه يف أهل بيته، وأم املؤمنني عائشُة الصديقُة ما رقأ له دمع من البكاء حىت كاد 
كبدها أن يفُْفَلق، وما اكتحلت بنوم مما نالا من األذى، وتدرعت بالصرب تنتظر ما 
الذي خيتم به أمرها يف بيت أبيها، بَِقَي كٌل على حالِِه شهرًا النقطاع الوحي، ومل يزل 
الم جاِثًا عليهم، وبينما يرتدُد عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيت أبيها 
َر منه العرق،  إذ يف يوم من األيام أخذْتُه صلى اهلل عليه وسلم أخذُة الوحي، وحَتَدَّ
ُ السُّروُر يف وجهه، وهم ينظرون إليه ما هو  فما ُسرَِّي عنه إال وهو يضحك، ويفَُتبنيَّ

قائل، فكان أول كملة قالا: )يا عائشة، أبشري فقد أنزل اهلل برأتِك)))).
َرِضَي اهلل عنها وأرضاها، لقد كانت هذه الَكِلَمُة البفَْرَد السَّالَم على فؤادها، لقد 
تدرج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بيان براءهتا ِبَضِحِكِه، مث بتبشيِها، مث إعالِمها؛ 
لئال تتضرر بالفرح إن نزل عليها من أول وهلة ِلَما كانت فيه من ضيق وكرب وغم))).

َع بنَي األقوال با جيعلها  ))) قيل: شهر، وقيل: سبعة وثالثون يوًما، وقيل: مخسون يوًما أو أزيد. وقد ُجِ
مؤتلفة، قال احلافظ ابن حجر: وجيمع بأهنا املدة اليت كانت بني قدومهم املدينة، ونزول القرآن يف قصة 

اإلفك، وأما التقييد بالشهر فهو املدة اليت أولا إتيان عائشة إىل بيت أبويها حني بلغها اخلرب.
ينظر: فتح الباري )475/8(، وسيأيت توضيح خمتصر للقصة يف الباب الثالث – بإذن اهلل -.  

))) أخرجه البخاري )4757(، ومسلم )96)7).
))) ينظر: فتح الباري )8/)48).
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ومن عجيب حكم اهلل وأقداره أْن كانت أول آية من اآليات اليت نزلت يف براءهتا 
فيها قوله سبحانه )ال حتسبوه شًرا لكم بل هو خي لكم(، َفَظَهَر من تلك احلادثِة 
واآلداب  األحكام  من  ذلك  منزلتها، وغي  مكانتها، وشرف  قدرها، وعلو  جاللُة 
والتشريعات اليت جتلت يف هذه احلادثة اليت )أخرب سبحانه أن ما قيل فيها من اإلفك 
كان خيًا لا، ومل يكن ذلك الذي قيل فيها شرًّا لا، وال عائًبا لا، وال خافًضا من 
شأهنا، بل رفعها اهلل بذلك، وأعلى قدرها، وأعظم شأهنا، وصار لا ذكرًا بالطيب، 

والرباءة بني أهل األرض والسماء، فيا لا من منقبة ما أجلها())).

طُِوَيْت صحيفُة هذا اإلفِك منذ َهَتَك اهللُ سرت املتولني كربه وفضحهم، مث بزغت 
لم قروٌن يف ُخُلوٍف يرددون َصَدى مقالَِتِهم يف أم املؤمنني، واختلقوا عليه األكاذيب، 
وأثاروا حولا شبهات ساقطة، ففََهبَّ املؤمنون لنصرهتا، والذود عن عرضها، وبيان 

مكانتها، والكشف عن شبه الطاعنني فيها، واملفرتين عليها.

وبعد، فإين رغبُت يف االندراج يف سلك أولئك املنتصرين لدينهم، والذابني عن 
النيب صلى اهلل عليه  حرم رسولم صلى اهلل عليه وسلم، رجاء أن يشرنا اهلل مع 
من  بشيء  ونقوم  ومستقر رحته،  دار كرامته،  معه يف  ويسكننا  زمرته،  وسلم ويف 
واجب االنتصار له صلى اهلل عليه وسلم، فاستعنت باهلل تعاىل يف كتابة هذا البحث 
املختصر يف موضوع زوجه أم املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها -، وجعلُت البحَث 

على هذا اخلطة التالية:

))) جالء األفهام )ص/9))(، ونقل املقريزي قوله هذا يف إمتاع األمساع )0)/)7)( - على عادته يف 
اإلكثار من النقل عن ابن القيم بعزو وبغي عزو -.
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املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها -، وذكر بعض  أم  الباب األول: يف ترجة 
فضائلها، وما اخُتصَّْت به.

 وفيه فصالن:

الفصل األول: يف التعريف با، وذكر بعض فضائلها.

 وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: َجرُّ َنسبها – كنيُتها – مولُدها – أوَصاُفها – زواُجها – أخباُر 
عبادهِتا وأخالُقها – ِعلُمَها – وفاهُتا – الصالُة عليها.

املبحث الثاين: يف ذكر بعض فضائلها.

املبحث الثالث: يف ذكر أمور ُتْذَكُر عند احلديث عن فضلها.

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: املفاضلة بني عائشة وخدجية.

املطلب الثاين: املفاضلة بني عائشة وفاطمة.

املطلب الثالث: املفاضلة بني عائشة ووالدها أب بكر.

الفصل الثاين: يف ذكر أمور جيهلها الكثيون عن أم املؤمنني.

الباب الثاين: يف بيان العالقة احلسنة بني أم املؤمنني عائشة وآل البيت – رضي 
اهلل عنهم جيًعا -.

 وفيه متهيد وثالثة فصول:

الفصل األول: يف ذكر األحاديث الثابتة الدالة على العالقة احلسنة بني عائشة 
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اليت روهتا عائشة يف فضلهم – رضي اهلل عنهم  الفضائل  البيت، كأحاديث  وآل 
جيًعا -.

الفصل الثاين: يف ذكر ما جاء يف كتب السي والتاريخ من مواقف حسنة بينهم 
– رضي اهلل عنهم -.

الفصل الثالث: يف ذكر ما ورد يف كتب الشيعة من موقف عائشة من آل البيت، 
والعالقة احلسنة بينها وبينهم – رضي اهلل عنهم جيًعا -.

الباب الثالث: يف الذب عن أم املؤمنني، وتفنيد شبه الزائغني.

وفيه ثالثة فصول:

أم  اليت ال وجود لا يف حياة  املختلقة  الفصل األول: يف عرض أهم األباطيل 
املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها -.

الفصل الثاين: يف عرض أهم وأقوى الشبه اليت وجهها الرافضة على عائشة – 
رضي اهلل عنها – واجلواب عنها.

الفصل الثالث: يف ذكر الفوائد واآلثار اإلجيابية حلادثة اإلفك القدمية واملعاصرة.

اخلامتة وفيها ذكر أهم النتائج.

وأسأل اهلل الكرمي أن يكون لوجهه الكرمي خالًصا، وأن يوفقين إىل سلوك طريق 
العلم والعدل فيه، إنه على كل شيء قدير.

وصلى اهلل على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه وسلم.



  

الباب األول

في ترجمة أم المؤمنين – رضي اهلل عنها -، وذكر بعض فضائلها، 

وما اخُتصَّْت به.

وفيه فصالن

الفصل األول: في التعريف بها، وذكر بعض فضائلها.

الفصل الثاني: في ذكر أمور يجهلها الكثيرون عن أم المؤمنين.



  

الفصل األول

في التعريف بها، وذكر بعض فضائلها.

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول: في التعريف به من حيث:

 َجرُّ َنسِبها – كنيُتها – مولُدها – زواُجها – َأْوَصاففَُها – أخباُر 
عبادتِها وأخالُقها – ِعلُمَها – وفاتُها – الصالُة عليها.

المبحث الثاني: في ذكر بعض فضائلها.

المبحث الثالث: في ذكر أمور ُتْذَكُر عند الحديث عن فضلها.

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: المفاضلة بين عائشة وخديجة.

المطلب الثاني: المفاضلة بين عائشة وفاطمة.

المطلب الثالث: المفاضلة بين عائشة ووالدها أبي بكر



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

9

الفصل األول: في التعريف بها، وذكر بعض فضائلها
المبحث األول: في التعريف بها

نسبها: هي أم املؤمنني، وزوج خي النبيني، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت 
أب بكر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 

القرشية التميمية.

وأمها أم رومان ابنة عامر بن ُعَومير بن َعْبد مشس بن عّتاب بن أذينة بن ُسبيع 
بن ُدمهان بن احلَاِرث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية))).

كنيُتها: ُكنفَِّيْت بأم عبد اهلل، واخُتِلَف يف سبب كنيتها بذلك، فقيل: ألهنا ولدْت 
ولًدا فمات طفاًل، وقيل: كناها النيب صلى اهلل عليه وسلم بابن أختها عبد اهلل بن 

الزبي، وهو األصح، واألول غي ثابت))).

مولدها: ُوِلَدِت الصديقة – رضي اهلل عنها – بعد البعثة بأربع سنني أو مخس))).

أوصاُفها: كانت – رضي اهلل عنها - بيضاء جيلة، ولذا قيل لا: احلَُْميفْرَاء)4).

))) اإلصابة يف متييز الصحابة )69/4)(، )6/8)(، أسد الغابة )86/7)).
الباري )07/7)(، اإلصابة  ))) ينظر: سنن ابن ماجه )9)7)(، صحيح ابن حبان )6)/55(، فتح 

)8/8)(، جالء األفهام )ص/)4)).
))) اإلصابة )6/8)(، فتح الباري )07/8)).

العروس  تاج  يف  قال  بيضاء،   :– َراء  َحْ تصغي   – َميفْرَاء  احلُْ ومعىن   ،)(40/(( النبالء  أعالم  سي   (4(
)))/)7(: والعرب تقول: امرأة حراء، أي: بيضاء. انتهى. وضعََّف بعض احلفاظ وصفها بذا، قال 
ابن القيم يف املنار املنيف )ص/60(: كل حديث فيه يا حياء أو ذكر احلمياء = فهو كذب خمتلق(، 

وقال الذهيب يف السي ))/67)(: وقد قيل: إن كل حديث فيه: يا حياء مل يصح(.
لكن ثبت عند النسائي يف الكربى )8/)8)( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ناداها بذا، وصححه  =   
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زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم بها: تزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قبل الجرة بسنتني، وقيل: بثالث، وهي بنت ست وقيل: سبع، ودخل با وهي 

بنت تسع يف شهر شوال، وكان ذلك من مفاخرها اليت تفخر با))). 

من أخبار عبادتها وأخالقها: أكثفَُر َنْشَأِة الصديقة كانت يف بيت النبوة، فال 
غرو أن تكون غاية يف العلم والعبادة واخللق، ولذا )كان الشعيب يذكرها فيتعجب 

من فقهها وعلمها، مث يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟!())). 

كانت – رضي اهلل عنها - عابدة صوَّامًة تسرد الصوم)))، صادقًة ال تكذب على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبًدا)4)، كرميًة )من أكرم أهل زماهنا()5)، َسِخيًَّة )لا 
يف السخاء أخبار()6)، قال ابن الزبي: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأمساء)7).

وكانت زاهدًة، )تصدقت بسبعني ألًفا وإهنا لرتقع جانب درعها(،)8) )وقد اشتمل 
هذا على ثالث فضائل: فضل عبادهتا، وجودها، وزهدها()9)، وقضى معاوية عن 

= احلافظ يف الفتح ))/444(، والشيخ األلباين يف الصحيحة رقم )77))(. وقال احلافظ: مل أر يف 
حديث صحيح ذكر احلمياء إال يف هذا(.

))) صحيح البخاري )894)(، صحيح مسلم )548)(، البداية والنهاية ))/)8)(، اإلصابة )6/8)(، 
عمدة القاري ))/75).

))) سي أعالم النبالء ))/97)).
))) الطبقات الكربى )75/8(، )68/8).

)4) الطبقات الكربى )69/8).
)5) سي أعالم النبالء ))/98)).
)6) سي أعالم النبالء ))/98)).
)7) سي أعالم النبالء ))/)9)).
)8) سي أعالم النبالء ))/87)).

)9) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/67(، وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
واجلماعة )8/))5)).
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عائشة أم املؤمنني ثانية عشر ألف دينار، وما كان عليها من الدين الذي كانت 
تعطيه الناس)))، وكانت تفَوَّابَة )ندمت ندامة كلية على مسيها إىل البصرة وحضورها 
يوم اجلمل()))، وتبكي على خطيئتها، فكانت )إذا قرأت )وقرن يف بيوتكن( بكت 
حىت تبل مخارها()))، ونذرت أال تكلم ابن الزبي فرجعت عن نذرها، فكانت إذا 
ذكرت نذرها تبكي حىت تبل مخارها)4). َرْوَت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
)أحب األعمال إلى اهلل أدومها وإن قل))5)، فكانْت إذا تعوََّدْت ُخُلًقا مل حتب أن 
تدعه)6)، وكانت معروفة بالصرامة وقوة العارضة)7)، وكانْت َورَِعًة، قالت حني موهتا: 
وددت أين كنت نسًيا منسيًّا)8).هذا مع عبادهتا وتنسكها وعلمها – رضي اهلل عنها 
-، وكانت َحِييَّة، كانت تقول: كنت أدخل بييت الذي دفن فيه رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وأب فأضع ثوب فأقول: إمنا هو زوجي وأب، فلما دفن عمر معهم فو 
اهلل ما دخلت إال وأنا مشدودة َعَليَّ ثياب حياًءا من عمر)9). ويروى عنها كذلك 
أهنا كانت ال متر على املكان الذي رمض فيه أبو لب باحلجارة إال استرتت بثوبا 

حىت جتوزه)0)).

))) البداية والنهاية )45/8)).
))) سي أعالم النبالء ))/77)(، ))/)9)).

))) سي أعالم النبالء ))/77)).

)4) سي أعالم النبالء ))/84)).
)5) أخرجه البخاري )6464(، ومسلم )866)). 

)6) الطبقات الكربى )8/)7).
)7) األنوار الكاشفة )ص/67)).
)8) صحيح البخاري ))475).

)9) أخرجه أحد )6/)0)(، وينظر: اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/68(، السمط 
الثمني )ص/7))).

)0)) دالئل النبوة للبيهقي ))/46)).
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فإذا علمَت هذا القدر من حياءها وورعها عرفَت مبلغ إفك من رماها با برأها 
اهلل به من علياء مسائه، َفقبََّح اهللُ الكاذبني.

إىل  بسطه  يتاج  مما  عنها-  اهلل  -رضي  الصديقة  علم  عن  احلديث  علُمَها: 
مبحث، وسيذكر طرٌف من خرب علمها عند ذكر بعض اجلوانب املشرفة اليت جيهلها 
الكثيون عنها، وأكتفي هنا ببيان خصيصة من خصائصها يف باب العلم من بني 
نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم، بل نساء األمة أجعني، وهي )أهنا أعلم نساء النيب 
صلى اهلل عليه وسلم()))، قال احلافظ أبو الفداء ابن كثي – رحه اهلل -: بل هي 

أعلم النساء على اإلطالق. 

قلت: وهذا يعطي أهنا أعلم النساء مطلًقا يف سائر األمم، وهو ما صرح به شيخه 
احلافظ الذهيب فقال: وال أعلم يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، بل وال يف النساء 

مطلًقا امرأة أعلم منها())). 

َع ِعلُم الناس  قلت: مستند ذلك قول اإلمام الزهري، قال - رحه اهلل -: لو جُِ
كلهم، مث علم أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علًما))).

والقطع بذلك يتاج إىل مزيد تأمل، ال سيما لدى القائل بنبوة مرمي – عليها 
على  األمة  نساء  )أفقه  أهنا  شك  من  ليس  لكن  حمكي)4)،  قول  وهو   - السالم 

اإلطالق()5).

))) البداية والنهاية )99/8).
))) سي أعالم النبالء ))/40)).

))) أخرجه احلاكم )4/))).
)4) ينظر: الفتح )447/6(، )6/)47).

)5) سي أعالم النبالء ))/5))).
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وفاتفَُها: اخُتِلَف يف سنة وفاهتا، فقيل: يف ليلة الثالثاء يف السابع عشر من رمضان 
سنة ثان ومخسني - وهذا الذي عليه األكثرون - وقيل: سنة سبع ومخسني))).

الصالة عليها ودفنها: صلى عليها أبو هريرة – رضي اهلل عنه -، َوأََمَرْت أن 
ُتدفَن لياًل، فُدِفَنْت بالبقيع))).

))) اإلصابة )0/8)).
))) هتذيب الكمال )5)/5))).
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المبحث الثاني: في بيان فضائلها

تكاثرت الدالئل والرباهني يف بيان فضائل أم املؤمنني عائشة - رضي اهلل عنها 
-، قال احلافظ أبو احلجاج املزي: )مناقبها وفضائلها كثيٌة جدًّا())). وورد يف الذكر 
احلكيم آياٌت نزلت فيها خاصة، وَثََّت جلٌة صاحِلٌة من األخبار الثابتِة عن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يف فضلها، وُعِقَد هذا املبحث لذكر شيء من فضائلها على 

وجه االختصار.

فمن اآليات النازلة فيها في كتاب اهلل العزيز: قوله تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن يفَْرُموَن 
نفَْيا َواآلِخَرِة َوَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم(، قال  اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا يف الدُّ

ابن عباس والضحاك وعبد الرحن بن زيد بن أسلم: نزلت يف عائشة خاصة))).

وهذه اآلية من ضمن سبع عشرة آية نزلت فيها – رضي اهلل عنها-)))، وهن من 
قوله تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤو بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم( إىل قوله )أُْولَِئَك ُمبفَرَُّؤوَن ممَّا يفَُقوُلوَن 

َلُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي(، وتسمى هذه اآليات: آيات الرباءة)4).

))) هتذيب الكمال )5)/5))(، ومن أمايل احلافظ ابن عساكر: )فضل أم املؤمنني عائشة( وهو مطبوع، 
وصنف حمب الدين الطربي )السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني(، ومن العجيب أن احلاج خليفة 
ذكره يف كشف الظنون ))/)84)( باسم: )مناقب حضرة أم املؤمنني عائشة(، مث قال: )وهو السمط 
الثمني(، ولعل سبب ذلك أن الطربي – رحه اهلل –  أطنب يف ذكر مناقبها لكثرهتا فذكرها يف )74) 

صفحة تقريًبا بالف األخريات – رضي اهلل عنهن جيًعا -.
))) أخرجه ابن أب حامت يف التفسي )556/8)(، واحلاكم )4/))(، وينظر: تفسي ابن جرير )7)/9))(، 

الدر املنثور )0)/)69).
))) هذا ترجيح احلافظ ابن حجر، وقيل: عشر، وقيل: ست عشرة، وقيل: ثاين عشرة.

ينظر: فتح الباري )477/8).  
)4) مناهل العرفان ))/07) - 08)(، القول املني يف أصول التفسي )ص/6)).
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ومنها قوله تعالى: )َوَلن َتْسَتِطيُعواْ َأن تفَْعِدُلواْ بفنَْيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم(، قال ابن 
أب مليكة: نزلت هذه اآلية يف عائشة. يعين: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان 

يبها أكثر من غيها))).

ومما نزل من القرآن آية التيمم، وكان لعائشة – رضي اهلل عنها – في ذلك 
قصة: وهي أهنا كانت يف سفر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فضاعت قالدهتا 
فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالنزول، ومل يكن معهم ماء فنزلت آية التيمم ) فإن 

مل جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا())).

فهي نزلت فيها، ولذلك قال مقاتل بن سليمان يف تفسيه: وقد نزلت آية التيمم 
يف أمر عائشة -رضي اهلل عنها -)))، وأورد قوَلُه احلافُظ يف الُعَجاب)4). وهذا )فيه 
أسيد بن  قال  دليل على فضل عائشة()5)، وبركتها – رضي اهلل عنها -، ولذلك 
حضي -رضي اهلل عنه-: ما هي بأول بركتكم يا آل أب بكر)6)، وقال ابن أب مليكة: 
إهنا كانت مباركة)7). وحنو هذا عن ابن عباس وعمار بن ياسر -رضي اهلل عنهما-)8).

))) أخرجه ابن أب شيبة يف املصنف )4/)))(، وابن جرير يف التفسي )570/7(، وينظر: تفسي ابن 
كثي ))/0)4).

))) القصة يف صحيح البخاري ))67)(، ومسلم ))84).
))) تفسي مقاتل بن سليمان ))/)))).

وينظر: كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحه اهلل - يف جمموع الفتاوى )89/6)( يف الكالم عما يورده   
مقاتل يف تفسيه.

)4) الُعَجاُب يف بيان األسباب ))/)88).
)5) فتح الباري ))/)4)).

)6) صحيح البخاري ))67)).
)7) تفسي ابن جرير )79/7).

)8) ينظر: سنن ابن ماجه )565(، وفضائل الصحابة لإلمام أحد ))/874).
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أما األحاديث الواردة يف فضلها فهي كثية، فمن ذلك:

أهنا زوجة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة.- )

قال عبد اهلل بن زياد األسدي: مسعت عمار بن ياسر يقول: هي زوجته يف الدنيا 
واآلخرة يعين: عائشة - رضي اهلل عنها -.)))

أن جربيل - عليه السالم – يقرئها السالم.- )

فقد روت - رضي اهلل عنها - أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لا يوما: 
)يا عائش هذا جبريل يقرئك السالم( فقلت: وعليه السالم ورحة اهلل وبركاته، ترى 

ما ال أرى تريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))).

أهنا أحب الناس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.- )

فعن عمرو بن العاص - رضي اهلل عنه – أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال 
له: أي الناس أحب إليك؟ قال: )عائشة)))).

قال احلافظ الذهيب: وهذا خرب ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان -عليه 
السالم- ليحب إال طيًبا)4).

))) أخرجه الرتمذي )889)(، وأصله يف البخاري ))77)(، وإمنا اخرتت لفظ الرتمذي هنا ألن بعض 
الرافضة يتعلق بلفظ البخاري ويطعن به على أم املؤمنني، وسيأيت ذكر اخلرب، واجلواب على ما تعلق به 

الرافضة يف الباب الثالث – بإذن اهلل -. 
))) أخرجه البخاري )768)(، ومسلم )6454).
))) أخرجه البخاري ))66)(، ومسلم )8))6).

)4) سي أعالم النبالء ))/)4)(، وجلة: )وما كان عليه السالم ...( اقتباس من قول ابن عباس لعائشة 
– رضي اهلل عنهما -)كنت أحب أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إليه، ومل يكن يب رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال طيًبا( أخرجه أحد ))/0))).
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أن الوحي مل ينزل يف حلاف امرأة من أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم إال يف - 4
حلاف عائشة -رضي اهلل عنها-.

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )يا أم سلمة ال تؤذيني في عائشة، فإنه واهلل 
ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها)))).

قال احلافظ ابن حجر: ويف هذا احلديث منقبة عظيمة لعائشة))).

أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.- 5

فعن أنس بن مالك -رضي اهلل عنه- قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم يقول: )فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)))).

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى يف املنام مرتني أهنا امرأته ورؤيا األنبياء حق.- 6

روت عائشة -رضي اهلل عنها- أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لا: )أريتك 
في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك فأكشف 

عنها فإذا هي أنت فأقول: إن يك هذا من عند اهلل يمضه))4).

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتزوج بكرا سواها، وهذا من مفاخرها.- 7

قالت -رضي اهلل عنها-: يا رسول اهلل، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل 
منها ووجدت شجًرا مل يؤكل منها يف أيها كنت ترتع بعيك قال: )في الذي لم يرتع 

))) أخرجه البخاري )775)(، ومسلم ))644( خمتصرًا.
))) فتح الباري )08/7)).

))) أخرجه البخاري )770)(، ومسلم ))645).

)4) أخرجه البخاري )895)(، ومسلم )6)64).
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منها( تعين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يتزوج بكرًا غيها))).

قال عبد العزيز اللَّمِطي -رحه اهلل- يف قرة األبصار:
الْففففففُمففففففْخففففففتَففففففاُر تفَفففففففففففففففففففَزوََّج  يَفففففففُكفففففففْن  بِفففففففْكفففففففرًا ِسففففففففَواَهففففففففا ففَفففففلَفففففَهفففففا الْفففففَففففففَخفففففاُروملَْ 
يَففففففِسففففففيفْففففففَرْه ٍة  ُمفففففففففففدَّ َحفففففففففففَوْت يف  ففففففففِة الْفففففففغَفففففففزِيفْفففففففَرْه وََكفففففففففففْم  ِمففففففففَن الْفففففففُعفففففففلُفففففففْوِم اجْلَففففففففمَّ

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ُمرَِّض عندها، ومات بني سحرها وحنرها، ويف - 8
بيتها ودفن فيه، وجع اهلل ريقها بريقه عند موته، وكانت تعد ذلك من نعم اهلل عليها.

قالت – رضي اهلل عنها -: إن من نعم اهلل علي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم تويف يف بييت، ويف يومي وبني سحري وحنري، وأن اهلل جع بني ريقي وريقه 

عند موته))).

وكان صلى اهلل عليه وسلم يف مرض موته َقْد أمر أبا بكر – رضي اهلل عنه - أن 
يصلي بالناس)))، وهذا فضل عظيم لذا البيت املبارك، قد تنبَُّه له عاملٌِ ذَِكيٌّ )كان 
من أذكياء العامل()4)، وهو أبو الوفاء بن عقيل، قال - رحه اهلل -: انظر كيف اختار 
الغفلة املستحوذة  البنت، واختار ملوضعه من الصالة األب، فما هذه  ملرضه بيت 
على قلوب الرافضة عن هذا الفضل واملنزلة اليت ال تكاد ختفى عن البهيم، فضاًل 

عن الناطق()5).

))) أخرجه البخاري )5077).
))) أخرجه البخاري )4449(، ومسلم )6445).

))) أخرجه البخاري )664(، ومسلم )967).
)4) درء تعارض العقل مع النقل )60/8).

)5) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/54).
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وأختم هذا املبحث ببيان علم الصحابة -رضي اهلل عنهم- حلب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم لعائشة -رضي اهلل عنها-.

فعن عائشة -رضي اهلل عنها- أن الناس كانوا يتحرون بداياهم يوم عائشة - )
يبتغون بذلك مرضاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))).

ومنه: أن سودة بنت زمعة -رضي اهلل عنها- ملا أسنت وهبت يومها لعائشة - )
-رضي اهلل عنها- تبتغي بذلك رضا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ))).

قال العيين: عرفت من حب رسول اهلل عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من 
رسول اهلل لعائشة())).

))) أخرجه البخاري )574)(، ومسلم ))644).

))) أخرجه البخاري )688)(، ومسلم ))70)).
))) عمدة القاري )))/6)4).
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المبحث الثالث: في ذكر بعض ما يتعلق بفضائلها

هناك مسائل تذكر عند احلديث عن فضل عائشة – رضي اهلل عنها -، كمسألة 
املفاضلة بينها وبني خدجية، واملفاضلة بينها وبني فاطمة، واملفاضلة بينها وبني والدها 
الصديق – رضي اهلل عنهم جيًعا -، وبسط ذلك يطول، ويكتفى هنا  أب بكر 
باإلشارة إىل ذلك على وجه االختصار، لكن لِيفُْعَلْم قبل ذلك أن: )أفضل نساء هذه 
األمة خدجية وعائشة وفاطمة()))، وأن )التفضيل بدون التفصيل ال يستقيم()))، وأن 

)الكالم يف التفضيل َصْعب())).

المطلب األول: المفاضلة بين عائشة وخديجة.

اختلف العلماء يف ذلك، ففضل بعضهم خدجية على عائشة، واستدلوا لذلك 
حبديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما- أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت 

مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران))4).

يف  بذلك  الذهيب  احلافظ  وجزم  الشافعية)5)،  من  واملتويل  القاضي  اختيار  وهو 

))) جمموع الفتاوى )94/4)).
))) بدائع الفوائد ))/)68).

))) طبقات الشافعية الكربى )0)/)))).
)4) أخرجه أحد ))/)9)(، وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة )508)).

)5) غاية السول يف خصائص الرسول البن امللقن )ص/0))).
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موضع)))، واحلافظ ابن حجر)))، والعيين)))، بل زعم ابن العرب أْن ال خالف يف 
ذلك)4)، وهو غي صحيح فاخلالف قائم.

أبكار  يف  اآلمدي  ونقل  خدجية،  من  أفضل  عائشة  أن  إىل  بعضهم  وذهب 
األفكار أن ذلك مذهب أهل السنة وأهل احلديث)5)، ونقل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
-رحه اهلل- أنه مذهب كثي منهم)6)، واستدلوا له حبديث أنس -رضي اهلل عنه- أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 

الطعام))7)، وأحاديث أخر.

ورأى بعضهم التوقف يف ذلك، وهو ما مال إليه الكيا الراسي الطربي الشافعي)8)، 
وقاله الذهيب مرة)9)، واختاره تلميذه احلافظ ابن كثي)0)).

والذي يظهر -واهلل أعلم- أنه ينبغي النظر إىل املآخذ اليت فاضلوا منها بينهما، 
فيقال:

إن خدجية -رضي اهلل عنها- أفضل من حيث مناصرهتا للرسول صلى اهلل عليه 

))) سي أعالم النبالء ))/40)).
))) فتح الباري )9/7))).
))) عمدة القاري ))/76).
)4) فتح الباري )9/7))).

)5) أبكار األفكار )5/)9)).
)6) منهاج السنة )4/)0)).

)7) أخرجه البخاري )770)(، ومسلم ))645).
)8) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/)6).

)9) سر أعالم النبالء ))/40)).
)0)) البداية والنهاية ))/59)).
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وسلم، وتصديقها إياه، ومواساهتا له، وأن أوالده منها، وورد حديث يشي إىل هذا 
املعىن، أخرجه اإلمام  يف مسنده، فعن عائشة -رضي اهلل عنها- قالت: كان النيب 
صلى اهلل عليه وسلم إذا ذكر خدجية أثىن عليها فأحسن الثناء قالت: فغرت يوما 
فقلت: ما أكثر ما تذكرها حراء الشدق قد أبدلك اهلل عز وجل با خيا منها قال: 
)ما أبدلني اهلل عز و جل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني 
إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني اهلل عز وجل ولدها إذ 

حرمني أوالد النساء)))).

وعائشة -رضي اهلل عنها- أفضل من حيث علمها، وانتفاع األمة با، وشيخ 
اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل- راعى هذا املعىن عند احلديث يف التفضيل بينهما 
فيه  يقم غيها  مل  نفًعا  اإلسالم  أول  نفعته يف  ... ألن خدجية  فقال يف خدجية: 
مقامها، فكانت خيًا له من هذا الوجه لكوهنا نفعته وقت احلاجة ... فخدجية كان 
خيها مقصوًرا على نفس النيب صلى اهلل عليه وسلم، مل تبلغ عنه شيًئا ومل تنتفع با 
األمة كما انتفعوا بعائشة، وال كان الدين قد كمل حىت تعلمه ويصل لا من كمال 
اإلميان به ما حصل ملن علمه وآمن به بعد كماله ... فخدجية -رضي اهلل تعاىل 
عنها- خي له من هذا الوجه(، وقال يف عائشة: ... لكن عائشة صحبته يف آخر 
النبوة وكمال الدين فحصل لا من العلم واإلميان ما مل يصل ملن مل يدرك إال أول 
انتفعت  انتفعت با أكثر مما  الزيادة فإن األمة  فكانت أفضل بهذه  النبوة،  زمن 

))) أخرجه أحد )7/6))(، وحسنه اليثمي يف اجملمع )9/)6)(، واحلديث عند البخاري )))8)(، 
فيها،  متكلم  الزيادة  وهذا  احلديث.  آخر  إىل   )... اهلل  أبدلني  ما  زيادة:  دون   )64(5( ومسلم 
وإعراض صاحيب الصحيح عنها يدل على أن فيها علة توجب طرحها، وينظر: الضعيفة للشيخ األلباين 

)4))6(. لكن قد يستأنس با من حيث املعىن الذي يتوجه به التفضيل.
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بغيها، وبلغت من العلم والسنة ما مل يبلغه غيها())).

ونقل ابن القيم عنه أيًضا هذا التوجيه)))، وهكذا َوجََّه تلميذه احلافُظ ابُن كثي 
كل قول بذكر هذه املآخذ اليت مرت قباًل)))، ويرى الشيخ ابن سعدي أن هذا هو 

التحقيق)4).

وهذا القول تأتلف به األدلة وجتتمع، واهلل تعاىل أعلم.

وقد أطلُت قلياًل هنا؛ ألن هذه املسألة يفَبْفىَن عليه الطاعنون يف عائشة -رضي اهلل 
عنها- شبهة سيأيت تفنيدها -بإذن اهلل-.

))) ينظر: منهاج السنة )4/)0) - 04)(، وحنوه يف جمموع الفتاوى )4/)9)).
))) جالء األفهام )ص/4))).
))) البداية والنهاية ))/59)).

)4) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة البن سعدي )ص/)))).
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المطلب الثاني: المفاضلة بين عائشة وفاطمة.

واختلف العلماء أيًضا يف أميا أفضل عائشة أم فاطمة)))، ووجدُت تفصياًل حسًنا 
للحافظ ابن القيم يف املسألة، أنقل حاصله تفاديًا لإلطالة:

فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند اهلل عز وجل فذلك أمر ال يطلع عليه إال  •
بالنص))).

التفضيل بالعلم فال ريب أن عائشة أعلم وأنفع لألمة،  • وإن أريد بالتفضيل 
وأدت إىل األمة من العلم ما مل يؤد غيها، واحتاج إليها خاص األمة وعامتها.

وإن أريد بالتفضيل شرف األصل وجاللة النسب فال ريب أن فاطمة أفضل؛  •
فإهنا بضعة من النيب، وذلك اختصاص مل يشركها فيه غي أخواهتا.

وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء األمة))). •

ا(، ال )أيهما(، فأيهما يف مثل هذا املوضع خطأ شائع ذائع. ))) )أميَُّ
وينظر: قل وال تقل ملصطفى جواد ))/))- 4)).  

))) قال احلافظ الذهيب يف كالم له يف اإلمام أحد وبشر احلايف: ال ندري وزن األعمال، إمنا اهلل يعلم ذلك(.
ينظر: سي أعالم النبالء ))) / )0)).  

))) بدائع الفوائد ))/)68(، وينظر للفائدة أيًضا: إمتاع األمساع للمقريزي )0)/)7)).
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المطلب الثالث: المفاضلة بين عائشة وأبيها أبي بكر الصديق.

ابنته،  أبا بكر الصديق – رضي اهلل عنه – أفضل من  العلماء على أن  أجع 
وحكى الذهيب تفضيل عائشة على أب بكر عن بعض العلماء وردَّه)))، وأُرَاُه عىن 
ابن حزم؛ فإنه قال يف موضع آخر: ومن عجيب ما ورد أن أبا حممد بن حزم - مع 
كونه أعلم أهل زمانه - ذهب إىل أن عائشة أفضل من أبيها، وهذا ما خرق به 

اإلجاع())).

قال احلافظ ابن كثي -رحه اهلل-: وقول ابن حزم: إن أزواجه أفضل من سائر 
الصحابة حىت من أب بكر الصديق -رضي اهلل عنه- قول مل يسبقه إليه أحد، وهو 

أضعف األقوال())).

واملقصود أن يظهر أن فضل عائشة -رضي اهلل عنها- مما سارت به الركبان، 
وحدث به الثقات، وطَبََّق اآلفاَق ُشهرة، وَعِلَم به القاصي والداين، حىت ذُِكَرْت بني 
أفضل نساء األمة باالتفاق، مث اْخُتِلَف يف تقدمها على صاحبتيها يف جوانب، مع 
االتفاق على تقدمها يف جانب علِمها وانتفاِع األمة با، وأن ذلك مل تبلغه امرأة قط 

قبلها وال بعدها، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.

وحاصل مسائل التفضيل: أن العلماء اتفقوا على أن خدجية وعائشة وفاطمة 
أفضل نساء األمة، واختلفوا من حيث التفضيل مطلًقا، مع تفضيل بعضهم على 

))) سي أعالم النبالء ))/40)).
))) تاريخ اإلسالم )46/4)(، ورأي ابن حزم ذكره يف الفصل يف امللل واألهواء والنحل )4/)9)).

))) الفصول يف اختصار سية الرسول )ص/)0)).



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

26

بعض من وجوه، وأجعوا على أن أبا بكر أفضل من ابنته، خالفًا ملا ذهب إليه اإلمام 
أبو حممد ابن حزم – رحه اهلل -، وقد نظمُت حاصَل املسألة – ِمَن الرََّجِز - فقلُت:

الْففففففنِّففففففَسففففففاِء اَفْفففففففففَضفففففففففَل  َأنَّ  ِمففففففففففْن أُمَّففففففففففففففِة الْفففففففففنَّفففففففففيبْ بِففففففففال اْمففففففففففففففففرتَاِءاتفَّفففففففَففففففففُقفففففففوا 
يْفففففففِق فَفففففففابفْفففففففنَفففففففُة َسففففففيِّففففففِد الْففففففففففففففففَوَرى الْففففففرَّفِففففففْيففففففِقَخفففففففففففِدجْيَفففففففففففٌة ففَفففففففنَفففففففْجفففففففلَفففففففُة الْفففففففصِّفففففففدِّ

َعففففلَففففى  بَففففففْكففففففٍر  أَبَفففففففففففا  َأنَّ  َعففففففففففائِففففففففففَشففففففففففٍة ُمفففففففففَففففففففففضَّفففففففففٌل َونُفففففففففِقفففففففففالَوَأْجَفففففففففففَعفففففففففففوا 
َوالِففففففففففففِدَهففففففففففففا خُمَفففففففالِفففففففًففففففففا بِفففففففففففففَذا الْففففففَمففففففالتفَفففْففففِضفففْيفففُل َنْففففففِل َحفففففففْزٍم الْففففبِففففْنففففَت َعففلَففى



  

الفصل الثاني
 في ذكر أمور يجهلها الكثيرون عن أم المؤمنين
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الفصل الثاني
 في ذكر أمور يجهلها الكثيرون عن أم المؤمنين

من عجائب سنن اهلل الكونية أن يقع شرٌّ فُيكشُف من وراِءِه َخٌي ما َظَهَر لواله، 
وحني حدثت واقعة اإلفك القريبة تسامع الناس صريف األقالم، وضجيج املنابر، يف 
ذكر فضل أم املؤمنني عائشة – رضي اهلل عنها -، وكان كثي من العامة - ومن كان 
قريًبا منهم - يكتفي يف الذب عن عائشة ببيان أهنا زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
وأن براءهتا نزلت من السماء، وقلما جيوز أحٌد منهم ذلك احلد، وال شك يف أن هذه 
املناقب وحدها كافية يف بيان علو قدرها، وعظيم منزلتها وفضلها، لكنَّ الواجَب 
أن يظهَر فضُلَها بأكثر من ذلك، دفًعا للزور باحلق، وللرذيلة بالفضيلة، ويزداد حب 
األمة لذه املربأة الصديقة اليت ما انتفعت األمة بامرأة كانتفاعها با، ويف هذا الفصل 
ِذْكُر بعض ما جيهله الكثيون عنها يف خمتِلف ما وقفُت عليه من خصائص لا ثبتت 

يف القرآن والسنة، كتب السي واألخبار، وقد تقدم شيء منها.

قال احلافظ بن كثي – رحه اهلل -: قد كانت لا مآثر وخصائص ذُِكَرْت يف 
القرآن والسنة، وال يفُْعَلُم يف هذه األمة امرأٌة بلغت من العلم مبلغها())).

فمن ذلك: أهنا أول امرأة نزل عذرها من السماء.

قال ابن عباس -رضي اهلل عنهما- لعائشة: كنت أول امرأة نزل عذرها من السماء))).

))) الفصول يف اختصار سية الرسول )ص/8))).
))) أخرجه أحد يف فضائل الصحابة ))/)87(، والبخاري يف صحيحه ))475( من غي زيادة التصريح باألولية.
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ومن ذلك: أهنا أعلم نساء األمة مطلًقا، بل أعلم النساء على اإلطالق، ومر 
تنصيص العلماء على ذلك.

ومن ذلك: أهنا نزلت فيها سبع عشرة آية تتلى إىل يوم القيامة، وهذا ما ال يعلم 
له نظي ألحد من األمة، ومما اخُتصَّْت به – رضي اهلل عنها -))).

وهن قوله تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤا بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم ال حَتَْسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو 
َخيفٌْر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِّنفُْهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اإِلمثِْ َوالَِّذي تفََوىلَّ ِكبفَْرُه ِمنفُْهْم َلُه َعَذاٌب 

َعِظيٌم( إىل قوله )أُْولَِئَك ُمبفَرَُّؤوَن ممَّا يفَُقوُلوَن َلُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي(.

ومن ذلك: )شرع جلد القاذف وصار باب القذف وحده بابًا عظيًما من أبواب 
الشريعة، وكان سببه قصتها - رضي اهلل عنها - فإنه ما نزل با أمر تكرهه إال جعل 

اهلل فيه للمؤمنني فرًجا وخمرًجا كما سبق نظيه يف التيمم())).

ومن ذلك: أهنا عاملة بالطب والشعر والفقه.

قال عروة بن الزبي: ما رأيت أحدا أعلم بفقه وال بطب وال شعر من عائشة))).

ومن ذلك: أهنا كانت عاملة بالفرائض حىت كان الصحابة – رضي اهلل عنهم – 
يسألوهنا عن الفرائض.

قال مسروق: والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب حممد صلى اهلل 
عليه وسلم يسألوهنا عن الفرائض)4).

))) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/47).

))) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/47).
))) هتذيب التهذيب )4/)68).

)4) أخرجه احلاكم )4/))).
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وعلم الفرائض من علم اخلاصة الذي ال يدرك غوره أي أحد، وقد َمنَّ اهلل تعاىل 
عليها بذلك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: علم الفرائض من علم اخلاصة 
حىت أن كثيًا من الفقهاء ال يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقني املقطوع 

به، وليس عند أكثر املنتسبني إىل العلم -فضاًل عن العامة- به علم وال ظن())).
ومن ذلك: أهنا من السبعة املكثرين الروايَة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
الذين منهم أنس وابن عباس – رضي اهلل عنهم -)))، فقد روي لا عن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث)))، وقد قيل: لعل من 
جلة أسباب حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم لا كثرة ما بلَّغْتُه عنه دون غيها من 

النساء الصحابيات)4).

أبو بكر عبد اهلل بن أب داود  بالتصنيف  )وقد جع مسندات عائشة وأفردها 
بن  بن حممد  وأبو حممد يىي  املروزي،  علي  بن  أحد  بكر  وأبو  السنن،  صاحب 

صاعد، وغيهم()5).

ومن ذلك: أهنا من السبعة املكثرين من الفتيا من صحابة رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، الذين منهم عمر بن اخلطاب وعلي بن أب طالب، وقد ذكرها ابن حزم 

أول واحدة يف املكثرين)6).

))) االستقامة ))/58).
))) فتح املغيث )4/)4).

))) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/40).
أن  الذهيب –رحه اهلل-  احلافظ  الصحابة )ص/)5(، ويرى  استدركته عائشة على  ما  اإلجابة إليراد   (4(
تفضيله لا على أمهات املؤمنني إمنا هو بأمر إلي وراء حبه لا -كما يف سي أعالم النبالء ))/)4)(-.

)5) الرتاتيب اإلدارية للكتاين ))/85)).
)6) إعالم املوقعني ))/8)(، اإلحكام البن حزم )5/)9).
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ومن ذلك: أهنا ُخيفَِّرْت واختارت اهلل ورسوله على الفور؛ وكن الباقيات من أزواج 
النيب صلى اهلل عليه وسلم تبًعا لا يف ذلك، وهذا مما اْخُتصَّْت به))).

ومن ذلك: أهنا من أفصح الناس وأبلغهم.

قال معاوية بن أب سفيان -رضي اهلل عنه -: ما رأيت أحًدا بعد رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أبلغ من عائشة))).

وقال موسى بن طلحة -وهو من كبار التابعني -: ما رأيت أحًدا أفصح من 
عائشة))).

ومن ذلك: أنه ما كان يشكل على الصحابة -رضي اهلل عنهم- من حديث 
إال سألوا عنه عائشة فيجدون عندها علًما، قال أبو موسى -رضي اهلل عنه-: ما 
أشكل علينا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديٌث قطُّ فسألنا عائشة إال 

وجدنا عندها منه علًما)4).

ومن ذلك: أهنا استدركت على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسائل 
أولا ألب  عليهم ُكُتب،  استدركتها  اليت  املسائل  ُصنفَِّفْت يف  وقد  العلم،  كثية يف 
منصور البغدادي، أورد فيه مخسة وعشرين حديثًا)5)، مث تبعه بدر الدين الزركشي 
فزاد عليه يف )اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة(، مث عمد السيوطي 

))) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة )ص/45).
))) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )8/))5)(، وينظر السي ))/)8)(، ))/)9)).

))) أخرجه الرتمذي )884)).
)4) أخرجه الرتمذي ))88)( وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)5) عني اإلصابة )ص/7)).
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إىل كتاب الزركشي فلخصه يف )عني اإلصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة(.
قال احلافظ ابن كثي: وقد تفردت أم املؤمنني عائشة بسائل عن الصحابة مل توجد 

إال عندها، وانفردت باختيارات أيًضا وردت أخبار بالفها بنوع من التأويل())).
قال النابلسي: كانت عائشة تعرب العلوم، وتورد اإلشكاالت على الفحول، وقد 
استدركت على جاعة من الصحابة يف كثي من األحاديث، فاستدركت على عمر، 
وابنه، وأب هريرة، وابن عباس، وعثمان بن عفان، وعلي بن أب طالب، وابن الزبي، 
وزيد، وأب الدرداء، وأب سعيد، والرباء، وفاطمة بنت قيس، وغيهم، وألف يف ذلك 

جع من العلماء())).
ومن ذلك: إجاع العلماء على أن من قذفها با برأها اهلل منه كفر بال خالف، 
فقيل: كباقي  قولني،  على  فاختلفوا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  أزاوجه  من  غيها  أما 

الصحابة. وقيل: كعائشة. وهو الصحيح))).
ومن ذلك: أن من قذفها قتل إجاًعا، حكاه السهيلي وغيه، لنص القرآن على 

براءهتا، وفيمن عداها من الزوجات قوالن)4).

هذا بعض ما وقفُت عليه مما يقل ذكره عند املتحدثني عن فضل عائشة -رضي اهلل 
إذا  املربأة على وجه االختصار،  الصديقة  به بعض خصائص هذه  استبان  عنها-)5)، قد 
أبصره املؤمن برد فؤاده، وهو مما يصطلي با فؤاد من بت عائشة وقذفها -رضي اهلل عنها-.

))) البداية والنهاية )00/8)).
))) ينظر: الرتاتيب اإلدارية للكتاين ))/)))).

))) الصارم املسلول ))/050)(، البداية والنهاية )99/8).
)4) الفصول يف اختصار سية الرسول )ص/)0)).

)5) ينظر: إمتاع األمساع للمقريزي )0)/)7)).



  

الباب الثاني:
في بيان العالقة الحسنة بين أم المؤمنين عائشة وبين علي وفاطمة 

وذريتهما وأئمة آل البيت – رضي اهلل عنهم -.
وفيه تمهيد وثالثة فصول:

الفصل األول:
 في ذكر األحاديث الثابتة الدالة على العالقة الحسنة بين عائشة
 وآل البيت، كأحاديث الفضائل التي روتها عائشة في فضلهم 

-رضي اهلل عنهم-.
الفصل الثاني: 

في ذكر ما جاء في كتب السير والتاريخ من مواقف حسنة بينهم 
-رضي اهلل عنهم-.

الفصل الثالث:
في ذكر ما ورد في كتب الشيعة من موقف عائشة من آل البيت، 

والعالقة الحسنة بينها وبينهم -رضي اهلل عنهم جميًعا-.
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تمهيد

كان عصر الصحابة – رضي اهلل عنهم – عصَر ِصدٍق ونفََزاهة، فيه أزكى معاين 
األخوة  مبادئ  با  تنكشف  مناذج  وأجلى  اإليثار،  صور  وأروع  واأللفة،  اإلخاء 
اإلسالمية، لقد تشرفت به صفحات التاريخ وافتخرت، وتطرزت بأحداثه وازَّيَنت، 
ما طلع لألخالق الرذيلة قرن فيهم، وما كان منها من بقايا اجلاهلية فإن اإلسالم 
عاجله حىت أكمل النيب صلى اهلل عليه وسلم رسالته ووضعه حتت قدميه وهو خيطبهم 
ويودعهم، فكانوا يصدقون بعضهم بعًضا، وال يكذب أحدهم على أخيه، حىت كان 
أحدهم إذا مسع احلديث من أخيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، نسبه إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون تشكك يف صدقه، وحدََّث أنس – رضي اهلل 
عنه – مرة حبديث اجلهنميني فقال له رجل: يا أبا حزة أمسعت هذا من رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم؟! فتغي وجهه واشتد عليه وقال: ليس كل ما حندث مسعناه من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن مل يكن يكذب بعضنا بعضا.))) ومثله قول 
الرباء بن عازب – رضي اهلل عنه -: ما كل ما حندثكموه مسعناه من رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية اإلبل))).

هكذا استمرت هذه الصورة املشرقة اجلميلة بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، حىت ظهر أهل الفنت فشوهوا هذه الصورة بالكذب، واختالق الروايات 
يف اخلصومات بني الصحابة، والذي توىل كرب ذلك طوائف حادت عن احملجة، أمهها 

))) أخرجه ابن خزمية يف كتاب التوحيد ))/7)7).
))) أخرجه أحد )4/)8)).
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طائفتان:

األوىل: الناصبة، وهي اليت نصبت العداء لعليٍّ وآل البيت، وكان لم وجود يف 
صدر هذه األمة؛ ألسباب وأمور سياسية معروفة، ومن زمن طويل ليس لم وجود 

واحلمد هلل))).

والثانية: الرافضة، وهي اليت غلت يف علي وآل البيت، ونصبت العداء للصحابة، 
وهي أكثر كذبًا من األوىل، ونسجت من األكاذيب ما ُيستَحى من مساعه، َقْصَد 
إظهاِر عداِء الصحابة آلل البيت، واهتبال الفرصة للطعن يف األصحاب – رضي 

اهلل عنهم -.

ويف هذا الباب ِذْكُر ما يبني العالقة احلسنة بني أم املؤمنني وآل البيت – رضي 
اهلل عنهم – ، وذلك يف ثالثة فصول على النهج التايل:

الفصل األول: يف ذكر األحاديث الثابتة الدالة على العالقة احلسنة بني عائشة 
اليت روهتا عائشة يف فضلهم – رضي اهلل عنهم  الفضائل  البيت، كأحاديث  وآل 

جيعاً -.

الفصل الثاين: يف ذكر ما جاء يف كتب السي والتاريخ من مواقف حسنة بينهم 
– رضي اهلل عنهم -.

الفصل الثالث: يف ذكر ما ورد يف كتب الشيعة من موقف عائشة من آل البيت، 
والعالقة احلسنة بينها وبينهم – رضي اهلل عنهم جيًعا -.

))) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة البن سعدي )ص/)))).



  

الفصل األول
 في ذكر األحاديث الثابتة الدالة على العالقة الحسنة بين 

عائشة وآل البيت، كأحاديث الفضائل التي روتها عائشة في 
فضلهم – رضي اهلل عنهم جميعاً -.
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الفصل األول:
 في ذكر األحاديث الثابتة الدالة على العالقة الحسنة بين 

عائشة وآل البيت، كأحاديث الفضائل التي روتها عائشة في 
فضلهم – رضي اهلل عنهم جميعاً -.

رواية عائشة حلديث الكساء.- )

الرافضة حديث الكساء، وقد روته عائشة  اليت يفل با  من أكثر األحاديث 
– رضي اهلل عنها –، وهو يف فضل علي وآل بيته، فعن عائشة – رضي اهلل عنها 
– قالت: خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء احلسن بن علي فأدخله مث جاء احلسني فدخل معه مث جاءت فاطمة فأدخلها 
البيت  الرجس أهل  ليذهب عنكم  يريد اهلل  قال )إنما  فأدخله مث  مث جاء على 

ويطهركم تطهيرا)))).

هذا احلديث يدل على أن عليًّا وفاطمة وابنيهما أحق الناس بالدخول يف أهل 
البيت من غيهم)))، وهو من رواية عائشة – رضي اهلل عنها – وهذا يدل على 

معرفتها لقدرهم، وصدقها يف الرواية، وحبها لم.

روايتها حلديث أن فاطمة سيدة نساء العاملني.- )

عن عائشة – رضي اهلل عنها - قالت: إنا كنا أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم 

))) أخرجه مسلم )4)64).
))) جمموع الفتاوى )))/)46).
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عنده جيعا مل تغادر منا واحدة فأقبلت فاطمة متشي ال واهلل ما ختفى مشيتها من 
بابنتي( مث  )مرحبا  قال:  رآها رحََّب  فلما  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلى  مشية رسول 
أجلسها عن ميينه، أو عن مشاله مث سارها فبكت بكاء شديًدا فلما رأى حزهنا سارها 
الثانية إذا هي تضحك فقلت لا أنا من بني نسائه: خصك رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بالسر من بيننا مث أنت تبكني فلما قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سألتها 
عما سارك، قالت: ما كنت ألفشي على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سره فلما 
تويف قلت لا: عزمت عليك بما لي عليك من الحق ملا أخربتين قالت: أما اآلن 
فنعم فأخربتين قالت: أما حني سارين يف األمر األول فإنه، أخربين أن جربيل كان 
يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضين به العام مرتني، وال أرى األجل إال قد 
اقرتب فاتقي اهلل واصربي فإين نعم السلف أنا لك، قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيت فلما رأى جزعي سارين الثانية قال: )يا فاطمة أال ترضين أن تكوني سيدة 

نساء المؤمنين أو - سيدة نساء هذه األمة -)))).

وهذا احلديث ذكرت فيه عائشة – رضي اهلل عنها – شبه فاطمة – رضي اهلل 
عنها - بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، وترحيب النيب صلى اهلل عليه وسلم با، وأنه 
خص فاطمة با مل خيص به أزواجه، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أن فاطمة 
سيدة نساء العاملني، فلو كانت كما يزعم الرافضة تبغض آل البيت ألخفت ذلك، 
ولكنها الصديقة بنت الصديق، وكل ذلك يدل على حبها، وإنصافها آلل بيت النيب 

صلى اهلل عليه وسلم.

))) أخرجه البخاري )85)6(، ومسلم )6467).



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

39

مث تأمل عزَم أم املؤمنني با لا من احلق على فاطمة، وإجابة فاطمة لا؛ لتستبني 
بذلك على ما بينهما من احملبة اليت جحدها الرافضة.

قال ابن عالن: )عليك من الحق( إذ هي من أمهات املؤمنني، وزوج املصطفى 
وِحبُّه، وألجل َعنٍي أَْلُف َعنٍي ُتْكَرم())).

قلت: يشي إىل قول سعيد بن حيد:
َوأَلْجفففففففففففِل َعفففففففنْيٍ أَلْفففففففففُف َعفففففففنْيٍ تُفففففْكفففففَرُمالفففففُعفففففْسفففففُر َأْكفففففففففَرُمفففففففففُه لِفففففيُفففففْسفففففٍر بفَفففففففْعفففففففَدُه 

وصدق، فكم َعنٍي ُأكرَِمْت بذا اخلرب، َخال َمْن أَرَمَد اهللُ أعينهم بالرفض واحلقد.

إخبار عائشة بأن أشبه الناس برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.- )

عن عائشة - رضي اهلل عنها -: ما رأيت أحًدا أشبه مسًتا وداًل وهديًا برسول اهلل 
يف قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))).

إحالة عائشة إىل علي بن أب طالب – رضي اهلل عنهما – يف العلم واإلفتاء، - 4
وبياهنا لقرب علي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

فعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألا عن املسح على اخلفني فقالت: 
عليك بابن أب طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فسألناه فقال جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوًما 

وليلة للمقيم))).

))) دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني )00/5)).
))) أخرجه الرتمذي ))78)(، وأصله يف البخاري )85)6).

))) أخرجه مسلم ))66).
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وهذا يبني ثقتها فيه، ويف علمه، ودينه، وأمانته، وأنه عامل حبال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم.

معرفتها حلب النيب صلى اهلل عليه وسلم الكبي لعلي – رضي اهلل عنه -.- 5

فعن النعمان بن بشي – رضي اهلل عنه - قال: استأذن أبو بكر على النيب صلى 
اهلل عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالًيا وهي تقول: واهلل لقد علمت أن عليًّا 
أحب إليك من أب فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها وقال: يا ابنة فالنة أراك ترفعني 
صوتك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمسكه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وخرج أبو بكر مغضًبا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )يا عائشة كيف رأيتني 
أنقذتك من الرجل؟( مث استأذن أبو بكر بعد ذلك وقد اصطلح رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وعائشة فقال: أدخالين يف السلم كما أدخلتماين يف احلرب فقال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )قد فعلنا)))).

روايتها حلديث ضم النيب صلى اهلل عليه وسلم للحسن وحبه إياه.- 6

عن عائشة - رضي اهلل عنها - أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يأخذ حسًنا 
فيضمه إليه فيقول: )اللهم إن هذا ابني فأحبه وأحب من يحبه)))).

))) أخرجه النسائي يف الكربى )56/8)(، وقال اليثمي يف اجملمع )5/9))(: رواه أبو داود غي ذكر 
علي وال فاطمة، رواه أحد ورجاله رجال الصحيح. وصححه احلافظ يف الفتح )7/7)(، واأللباين يف 

الصحيحة ))90)).
الكنات وفيه ضعف، أورده ابن حبان يف  ))) أخرجه الطرباين يف الكبي ))/0)(، وفيه عثمان بن أب 
تعدياًل،  فيه جرًحا وال  يذكر  والتعديل )65/6)( ومل  اجلرح  أب حامت يف  وابن  الثقات )7/)0)(، 
حممد  بن  موسى  وفيه  بالشديد،  وليس ضعفه  حديثًا،  له  وضعف   )(47/6( التاريخ  يف  والبخاري 
البصري، ترك أبو زرعة حديثه - كما يف اجلرح والتعديل )8/)6)( -، لكن أورده ابن حبان يف  = 
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أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم فاطمة حبب عائشة -رضي اهلل عنهما-.- 7

عن عائشة -رضي اهلل عنها- قالت: أرسل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم 
فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي يف مرطي فأذن لا فقالت: يا رسول اهلل إن 
أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أب قحافة وأنا ساكتة - قالت - فقال 
لا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أي بنية ألست تحبين ما أحب؟( فقالت: 

بلى. قال: )فأحبي هذه)))) ... احلديث.

أمرها لعبد اهلل بن بديل أن يلزم عليًّا ويبايعه، وشهادهتا له بأنه ما غي وبدل.- 8

قال عبد الرحن بن أبزى: انتهى عبد اهلل بن بديل إىل عائشة وهي يف الودج يوم 
اجلمل فقال: يا أم املؤمنني، أنشدِك باهلل أتعلمني أين أتيتك يوم قتل عثمان، فقلت: 
إن عثمان قد قتل فما تأمريين، فقلت يل: الزم عليًّا فو اهلل ما َغيفََّر وال َبدََّل ..)))).

روايتها حلديث إنذار النيب صلى اهلل عليه وسلم عشيته األقربني.- 9

عن عائشة -رضي اهلل عنها- قالت: ملا نزلت )وأنذر عشيتك األقربني( قام 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الصفا فقال: )يا فاطمة بنت حممد يا صفية 

= الثقات )9/)6)( وقال: ربا خالف. وقال الذهيب يف امليزان )4/)))(: ضعفه أبو زرعة ومل يرتك. 
وللحديث شواهد كثية، فاحلديث يتقوى با، مث وقفُت – وهلل احلمد – على حتسني شيخي الفاضل 
سعود اجلربوعي للحديث، قال يف األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة )6/8)(: واحلديث بشواهده 

حسن لغيه، واهلل املوفق(.
))) أخرجه مسلم ))644(، وأصله يف البخاري ))58)).

))) أخرجه ابن أب شيبة )5)/)8)(، وجوََّد إسناَدُه احلافُظ يف الفتح )))/57).
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بنت عبد املطلب يا بين عبد املطلب ال أملك لكم من اهلل شيئا سلوين من مايل ما 
شئتم())).

وهذا فيه ذكر لفاطمة ومل يذكر عائشة، فلم خُتِْف عائشُة ذلك.

روايتها حلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقسم أن لو أن فاطمة بنت - 0)
حممد سرقت لقطع يدها.

عن عائشة – رضي اهلل عنها- أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )وأمي اهلل لو 
فاطمة ابنة حممد سرقت لقطعت يدها()))، ويف هذا إشارة إىل عظم منزلة فاطمة 
عنده، وهو من رواية عائشة – رضي اهلل عنها -، قال احلافظ ابن حجر: )وإمنا 
خص صلى اهلل عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر ألهنا أعز أهله عنده، وألنه مل يبق 

من بناته حينئذ غيها())).

ثقة فاطمة بعائشة -رضي اهلل عنهما-.- ))

عن علي بن أب طالب -رضي اهلل عنه- أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرَّحا 
فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم سيب فانطلقت فلم جتده فوجدت عائشة فأخربهتا 
فلما جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربته عائشة بجيء فاطمة فجاء النيب صلى 
إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت ألقوم فقال: )على مكانكما)  اهلل عليه وسلم 
مما  أعلمكما خيرا  )أال  وقال:  قدميه على صدري  برد  بيننا حىت وجدت  فقعد 

))) أخرجه مسلم )4)5( من حديث عائشة وأصله يف البخاري، وروي بروايات ومل يأت تقدمي فاطمة إال 
يف رواية عائشة – رضي اهلل عنها -.

))) أخرجه البخاري )475)(، ومسلم )4505).
))) فتح الباري )))/95).
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وثالثين  ثالثا  وتسبحا  وثالثين  أربعا  تكبرا  مضاجعكما  أخذتما  إذا  سألتماني 
وتحمدا ثالثة وثالثين فهو خير لكما من خادم). 

هذا احلديث أورده البخاري يف مناقب علي -رضي اهلل عنه-، وفيه داللة أيًضا 
على وثوق فاطمة بعائشة -رضي اهلل عنهما- إلخبارها اخلرب.

تتلمذ بعض آل البيت على عائشة -رضي اهلل عنها-، وروايته عنها.- ))

تفَتفَْلَمَذ علي بن احلسني بن علي بن أب طالب على عائشة -رضي اهلل عنها-، 
وقد روى عنها أحاديث، منها ما يف صحيح مسلم))).

ومن اللطائف: أن ابنه حممًدا أبا جعفر الباقر ُوِلَد يف زمن عائشة، وروى عنها، 
اهلل  الصحابة -رضي  من  وغيه  اهلل  عبد  بن  جابر  على  وتتلمذ  يدركها،  مل  لكنه 

عنهم-، وللحافظ ابن رجب تعليق نفيس يف تلمذته عليهم، قال -رحه اهلل-:

ويف هذا داللة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب 
تزعمه  ما  ذلك كذب  فدل  يطلبه غيهم،  وسلم كما كاَن  عليه  اهلل  النيب صلى 
الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأهنم خمتصون بعلم يتاج 
الناس كلهم إليه، وال يتاجون هم إىل أحد، وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد 

وغيره من علماء أهل البيت)))).

أقول: وهذه لفتة عزيزة منه -رحه اهلل-، ولو أدرك أبو جعفر عائشَة ملا كان 
يفوُِّت تلمذَتُه عليها كما تتلمذ عليها أَبُوه، وتشبه به فتتلمذ على صحابة رسول خي 

))) ينظر: سي أعالم النبالء )87/4)).
))) فتح الباري البن رجب ))/50)) .
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األمم، )وَمْن ُيَشاِبْه أَبَُه َفَما ظََلْم(.

هذا نزر مما جاء يف األحاديث الصحيحة مما يبني موقف الصديقة من علي وآل 
بيته -رضي اهلل عنهم جيعا-، وهو دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صدق حمبتها 
اهلل عليه وسلم، وعالقتها احلسنة معهم،  لم، وحبها ملن أحب رسول اهلل صلى 
واحلق أن ذلك مل يكن مما ُيتاُج فيه إىل إقامة البينات لوال إنكار الرافضة لذلك، 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم، وسيأيت -بإذن املوىل- يف الباب الثالث األكاذيُب اليت 

اختلقها الَكَذبَُة يف موقف عائشة من علي و آل بيته -رضي اهلل عنهم جيًعا-.



  

الفصل الثاني:
 في ذكر ما جاء في كتب السير والتاريخ من مواقف حسنة 

بينهم -رضي اهلل عنهم-.
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الفصل الثاني:
 في ذكر ما جاء في كتب السير والتاريخ من مواقف حسنة 

بينهم – رضي اهلل عنهم -.

تقدم ما تبفَيفََّنت به العالقة احلسنة بني عائشة وآل البيت – رضي اهلل عنهم جيًعا 
– من األحاديث الصحاح الثابتة يف كتب احلديث املسندة، وهنا أذكر ما وقفُت 
عليه يف كتب التاريخ والسية، وبعض األجزاء احلديثية مما يشد عضد ما سبق، وباهلل 

وحده التوفيق واإلعانة.

قول علي يف عائشة -رضي اهلل عنهما-: حليلة رسول اهلل صلى اهلل عليه - )
وسلم.

انتهينا إىل علي -رضي اهلل عنه- فذكر  أبيه قال:  فعن عاصم بن كليب عن 
عائشة، فقال: حليلة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

قال احلافظ الذهيب: هذا حديث حسن))).

مناداة علي لعائشة -رضي اهلل عنها- بيا أمه.- )

جاء علي بن أب طالب أمي املؤمنني مسلًِّما على عائشة -رضي اهلل عنها- 
فقال: كيف أنت يا أُمَّه؟ قالت: بي فقال: يغفر اهلل لك))).

أنه  باملعجمة – واألظهر  النبالء ))/77)(: خليلة –  أعالم  تاريخ اإلسالم )46/4)(، ويف سي   (((
تصحيف؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )إني أبرأ إلى اهلل أن يكون لي منكم خليل) ... 

احلديث أخرجه مسلم )6)))).
))) البداية والنهاية )7/)7)).
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أمر علي -رضي اهلل عنه- جبلد من يقع يف عائشة -رضي اهلل عنها-، وأن - )
شتيمتها عنده أمض من شتيمة صفية.

جاء علي بن أب طالب الدار اليت نزلت فيها عائشة -رضي اهلل عنها- بالبصرة، 
فدخل وسلم عليها وبينا هو خارج حلق به رجل فقال: يا أمي املؤمنني، قام رجالن 
ممن لقيَت على الباب فتناوال من هو أمض لك شتيمة من صفية! قال: ويك لعلها 
عائشة؟ قال: نعم ... فبعث القعقاع بن عمرو إىل الباب فأقبل بن كان عليه فأحالوا 
على رجلني فقال: اضرب أعناقهما. مث قال: ألَنفَْهَكنفَُّهما عقوبة فضربما مائة مائة، 

وأخرجهما من ثيابما))).

قلت: ويف اخلرب فائدة أخرى أيًضا، وهي علم الناس آنذاك بإجالل علي لعائشة 
-رضي اهلل عنهما-، وأن منزلتها عند علي -رضي اهلل عنه- أجل من منزلة صفية 

-رضي اهلل عنها-.

إشارته بعقر جل أم املؤمنني لئال تصاب أم املؤمنني.- 4

ذكر ابن جرير أن عليًّا أشار بعقر اجلمل الذي كانت عليه أم املؤمنني عائشة، 
فنادى عليٌّ: اعقروا اجلمل فإنه إن ُعِقَر تفرقوا.

قال احلافظ ابن كثي: ويقال: إن الذي أشار بعقر اجلمل علي. وقيل: القعقاع 
بن عمرو لئال تصاب أم المؤمنين، فإهنا بقيت غرًضا للرماة))).

قلت: واألظهر أنه علي -رضي اهلل عنه-؛ ألنه هو األمي، وهو الذي أمر بْعُد 

))) تاريخ الطربي ))/58).
))) تاريخ الطربي ))/47(، البداية والنهاية )7/)7)).
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عمارًا وحممد بن أب بكر -رضي اهلل عنهما- أن يضربَا عليها القبة -كما سيأيت-.

أمر علي -رضي اهلل عنه- حبمل هودج عائشة -رضي اهلل عنها-، وأمره بأن - 5
يضرب عليه قبة، وأمر أخاها حممًدا أن يراها هل وصل إليها شيء من األذى.

َلمَّا ُعِقَر اجلمل الذي كانت عليه أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها- أمر عليٌّ 
نفرًا أن يملوا الودَج من بني القتلى، وأمر حممد بن أب بكر وعمارًا أن يضربَا عليها 

قبة، وقال ألخيها حممد: انظر هل وصل إليها شيء؟ فقالت: ال))).

اعتبار عائشة ملا حصل بينها وبني علي كما يصل بني األحاء، وشهادهتا له - 6
أنه من األخيار، وتشييع علي لا عند سفرها من البصرة إىل املدينة.

قالت -رضي اهلل عنها-: إنه واهلل ما كان بيين وبني علي يف القدم إال ما يكون 
بني املرأة وأحائها، وإنه على معتبيت ملن األخيار، وسار علي معها مودًعا ومشيًعا 

أمياال))).

قول علي -رضي اهلل عنه- فيها: إهنا لزوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة.- 7

قال علي -رضي اهلل عنه-: إهنا لزوجة نبيكم صلى اهلل عليه وسلم يف الدنيا 
واآلخرة))).

جتهيزه عائشة -رضي اهلل عنها- للسفر إىل املدينة، وإعطاؤها اثين عشر ألًفا.- 8

حني ُضرَِبْت َلَا القبة وَقَف عليها عليٌّ والمها يف كالم كثي فقالت له: يا ابن أب 

))) تاريخ الطربي ))/47(، البداية والنهاية )7/)7)).
))) البداية والنهاية )74/7)).
))) البداية والنهاية )74/7)).
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طالب ملكت فأسجح، فسرحها علي وأرسل معها جاعة من رجال ونساء وجهزها 
وأمر لا باثين عشر ألًفا من املال.

قال احلافظ الذهيب: فرضي اهلل عنه وعنها))).

واإلْسَجاح ُحْسن العفو)))، قال أبو عبيد: يروى عن عائشة أم املؤمنني -رضي 
اهلل عنها- أهنا قالته لعلي أبن أب طالب -رضي اهلل عنه- يوم اجلمل حني ظهر 
على الناس، فدنا من هودجها، مث كلمها بكالم، فأجابته: )َمَلْكَت فأْسِجح( أي 
ظفرت فأحسن، فجهزها عند ذلك بأحسن اجلهاز، وبعث معها أربعني امرأة وقال 

بعضهم: سبعني، حىت قدمت املدينة())).

إياها - 9 املؤمنني، وتسميته  بأم  اهلل عنهما- يف جميئه  لطلحة -رضي  لوم علي 
بعرس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ملا احتدم القتال واشتد يف وقعة اجلمل التقى علي بطلحة وقال له: يا طلحة، 
أجئت بعرس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تقاتل با، وخبأت عرسك يف البيت)4).

وهذا فيه خوفه عليها -كما تقدم-، ومعرفته لقدرها بأهنا عرس رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم.

استعداد عائشة -رضي اهلل عنها- وحسن أدبا حني طلب منها احلسنُي دفَن - 0)

))) تاريخ الطربي ))/)4(، سي أعالم النبالء ))/78)).
))) جممع األمثال للميداين ))/)8)).

))) األمثال ألب عبيد )ص/54)).
)4) الكامل يف التاريخ ))/8))).
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احلسن يف حجرهتا.

ملا مات احلسن أتى احلسني عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: نعم وكرامة فبلغ 
ذلك مروان فقال مروان: كذب وكذبت واهلل ال يدفن هناك أبدًا))).

ويف هذا اخلرب فوائد، منها: إجالل السبطني للسيدة عائشة -رضي اهلل عنهم-، 
وبيان العالقة احلسنة بينهم، وذلك يف استئذاهنا، وإيثارها للحسن أن يدفن مع جده، 
وما خص اهلل به تلك احلجرة املباركة اليت ضمت أشرف ثالثة يف هذه األمة، ومما 
يكى عن أب الوفاء بن عقيل -ويتاج إىل مزيد تأمل ونظر- ما نقله عنه ابن القيم 

يف بدائع الفوائد أنه قال:

سألين سائل: أميا أفضل حجرة النيب أم الكعبة؟ فقلت: إن أردت جمرد احلجرة 
فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو فيها فال واهلل، وال العرش وحلته، وال جنة عدن، وال 

األفالك الدائرة؛ ألن باحلجرة جسًدا لو وزن بالكونني لرجح())).

))) تاريخ املدينة ))/0))( البن شبه، االستيعاب ))/76)(، سي أعالم النبالء ))/77)).
))) بدائع الفوائد ))/655).



  

الفصل الثالث
في ذكر ما ورد في كتب الشيعة من موقف عائشة من آل 
البيت، والعالقة الحسنة بينها وبينهم -رضي اهلل عنهم 

جميًعا-.
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الفصل الثالث:
في ذكر ما ورد في كتب الشيعة من موقف عائشة من آل 
البيت، والعالقة الحسنة بينها وبينهم -رضي اهلل عنهم 

جميًعا-.
َكفففففالْفففففصُّفففففْبفففففِح فِففففففْيففففففِه تفَففففففففَرفُّففففففففٌع َوِضففففففيَففففففاُءنَففففَسففففٌب َأَضفففففففففاَء َعففففففُمففففففوُدُه يف رِففْفففففَعفففففٍة
َوالْفففَففففْضفففُل َمفففا َشففففِهففففَدْت بِففففِه اأَلْعفففففففَداُءَومَشَفففففففائِفففففففٌل َشففففِهففففَد الْففففففَعففففففُدوُّ بِفففَففففْضفففلِفففَهفففا

بني  احلسنة  العالقة  املوفق- يف  القارئ  لديك -أيها  احلقيقة  استقرِت  أن  بعد 
أم املؤمنني عائشة وعلي وآل بيته -رضي اهلل عنهم- أزفُّ لك احلقائق اليت دوهنا 
الشيعة أنفسهم يف مصنفاهتم عن تلك العالقة احلسنة، من باب إدانِة اخلصِم من 
موارده اليت يُهرَع إليها، ومن الكتابات املعاصرة احلافلة بذا، كتاب )التراحم بين 

آل البيت والصحابة( للشيخ القاضي صاحل الدرويش، وهو كتاب مفيد يف بابه.

مع ابن أبي الحديد

وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أصحاب  يف  احلديد  أب  ابن  وقع  ما  كثيًا 
البالغة، وهو )من دعاة االعتزال والرفض  بالبهت والزور يف شرحه لنهج  وتناولم 
والكيد لإلسالم، وحاله مع ابن العلقمي اخلبيث معروفة()))؛ لكنه بالنظر إىل غالة 
الشيعة يفَُعدُّ )من فضالء الشيعة املعتزلة املتفلسفة()))، والعجيب الذي يفلج حجج 

))) األنوار الكاشفة )ص/)5)).
))) درء تعارض العقل مع النقل ))/)6)).
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أنه يذكر عائشة يف مواضع متعددة باخلي، ويشهد لا باجلنة!!، وسأنقل  الرافضة 
عنه بعًضا من تلك املواضع، يستدل با القارئ على ما وراءها، وقد يتخلل بعض 
قوله ما هو ظاهر البطالن، فإن دعت احلاجة إىل اإلشارة إليه نبهت إىل ذلك، وإمنا 
الطاعنني يف أخبار أب هريرة  يفَُعدُّ مفزًعا عندهم، واعتمد عليه بعض  اخرتتُه ألنه 

وعائشة – رضي اهلل عنهما -.

شهادهتم أن علي بن أب طالب – رضي اهلل عنه – صان عائشة – رضي اهلل - )
عنها – وأكرمها وعظم من شأهنا.

قال ابن أب احلديد: َعَلى أن أمي املؤمنني عليه السالم أكرمها، وصاهنا، وعظم 
من شأهنا ومن أحب أن يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السية())).

وقال: وقد علمتم ما كان من عائشة يف أمره فلما ظفر با أكرمها وبعث معها 
إىل املدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمََّمُهنَّ بالعمائم وقلدهن بالسيوف 
فلما كانت ببعض الطريق ذكرته با ال جيوز أن يذكر به وتأففت وقالت: هتك سرتي 
برجاله وجنده الذين وكلهم ب فلما وصلت املدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن لا: 

))) شرح هنج البالغة )7)/54)(، وهنج البالغة يف زعمهم أصح الكتب بعد كتاب اهلل كما قال العالمة 
الشيخ عبد العزيز الدهلوي - كما يف خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/90)( -، وجيع ما فيه حاله 
الغطا  للهادي كاشف  الباغة  مدارك هنج  عليه وسلم( كما يف  اهلل  النيب صلى  يروى عن  ما  كحال 
)ص/90)(، وينظر: نقد احلديث عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية للدكتور جمدي بن عوض اجلارحي 

)ص/89)).
وأول  واجلماعة،  السنة  أهل  عند  البخاري  الرافضة كصحيح  لدى  للكليين  الكايف  أن  وذاع  قلت:   
العريضة  الدين اخلطيب يف اخلطوط  العالمة حمب  الشيخ  من رأيُت ذكر ذلك – حسب علمي – 

)ص/8)(، فعبد اهلل القصيمي يف الصراع بني اإلسالم والوثنية ))/أ(.
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إمنا حنن نسوة())).

قلت: قوله )ظفر با ... ذكرته با ال جيوز ... هتك سرتي)))( كل ذلك من 
مفاريده اليت تلقفها عن الرافضة، وقد َمرَّ ذكر تعامل علي مع عائشة قباًل، فحذاِر 

أن تقع يف حبائله، وحني ختم احلافظ ابن كثي قوله عن وقعة اجلمل قال:

وليس فيما ذكره أهل األهواء من الشيعة وغيهم من األحاديث املختلفة على 
الواضح  احلق  إىل  دعوا  وإذا  فيها،  با  ينقلوهنا  اليت  املوضوعة  واألخبار  الصحابة، 
أعرضوا عنه وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركم، فنحن حينئذ نقول لم: سالم عليكم 

ال نبتغي اجلاهلني())).

شهادهتم بأن عائشة روت يف فضائل علي – رضي اهلل عنهما -.- )

قال ابن أب احلديد: وأما مسروق فلم ميت حىت كان ال يصلى هلل تعاىل صالة 
إال صلى بعدها على علي بن أب طالب عليه السالم حلديث مسعه من عائشة يف 

فضله()4).

قلت: مسروق بن األجدع تابعي جليل، من أعلم الناس بفضل علي، وهو من 
تالمذته كما يف ترجته)5).

هذا، وليس ابن أب احلديد وحده روى ثناء عائشة على آل البيت، بل حىت يف 

))) شرح هنج البالغة ))/))).
))) ظفر هنا ليس بعىن انتصر كما جاء يف كالم أب عبيد السابق؛ ألن ذلك يتعدى بعلى.

))) البداية والنهاية )75/7)).
)4) شرح هنج البالغة )97/4).
)5) هتذيب التهذيب )59/4).
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متأخريهم ممن أكثروا الكذب عليها َمْن ذََكَر ثناَء عائشة على فاطمة، فهاك قول 
أحدهم:

عائشة تثين على فاطمة وتقول: ما رأيت أحًدا أصدق منها إال أباها.- )

َوُرِوَي أن عائشة -رضي اهلل عنها- ذكرت فاطمة - عليها السالم - فقالت: 
ما رأيت أحًدا أصدق منها إال أباها))).

قبول عائشة -رضي اهلل عنها- بدفن احلسن يف بيتها، وأن هذا من مناقبها.- )

قال أبن أب احلديد: وقد روي عنها أنه ملا طلب منها الدفن قالت: نعم، فهذه 
احلال والقصة منقبة من مناقب عائشة())).

شهادهتم لا بالتوبة واجلنة.- )

قال ابن أب احلديد: وأما أم املؤمنني عائشة فقد صحت توبتها، واألخبار الواردة 
يف توبتها أكثر من األخبار الواردة يف توبة طلحة والزبي())).

وقال: وهذا الفصل كله رمز إىل عائشة، وال خيتلف أصحابنا يف أهنا أخطأت 
فيما فعلت، مث تابت وماتت تائبة، وأهنا من أهل اجلنة()4).

تسميُة أئمتهم بعَض بناهتم باسم عائشة -رضي اهلل عنها-.- )

بالكاظم )ت )7)( -وهو  • امللقب  الصادق  بن جعفر  اإلمام موسى  مسى 

))) كشف الغمة ))/00)( لإلربلي.
))) شرح هنج البالغة )6)/)5(، وذكر قصة من مفاريده أيًضا.

))) شرح هنج البالغة )7)/54)).
)4) شرح هنج البالغة )4/6))).
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اهلل  -رضي  عائشة  الصديقة  باسم  بناته  إحدى  عندهم-  السادس  اإلمام 
عنها-))).

ومسى جده علي بن احلسني إحدى بناته عائشة أيًضا))). •

وكذلك إمامهم العاشر علي بن حممد امللقب باجلواد )ت )45( مسى ابنته  •
عائشة))).

وهذا ال يلتقي مع ما يصنعه بعضهم من اختاذ نعجة حراء لكون عائشة تسمى 
لعائشة)4)،  أن ذلك عقوبة  بنتف شعرها وغي ذلك، ويرون  يعذبوهنا  احلمياء، مث 
وأئمتهم املعصومون -يف زعمهم- يسمون بناهتم عائشة كما نقل عنهم ذلك املفيد 

وغيه.

وبذا تكون العالقة احلسنة بني عائشة وعلي وآل بيته قد ظهرت جبالء وبرهان 
ال يستطيع أحٌد دفَعُه إال بالسفسطة واملكابرة، والعلم وراء ذلك، واهلل املوفق الادي.

))) اإلرشاد ))/44)( للمفيد.
))) كشف الغمة ))/)0)).
))) كشف الغمة ))/77)).

)4) منهاج السنة ))/49).
غريبة: مث لم عجائب وغرائب يف التسمية، من التعبيد لغي اهلل، وحنو ذلك، ومن أعجب ما رأيُت من    

أمساء كبار علمائهم: كلب باقر بن كلب حسني، وآخر امسه: كلب علي بن يوسف.
ينظر: اإلعالم بن يف تاريخ الند من األعالم )4/8)))( لعبد احلي احلسين.  

ويندس بعضهم باألمساء تقية، فقد كان حممد بن زيد العلوي يتشيع، وتقدم إليه خصمان، أحدمها امسه:   
معاوية، واسم اآلخر: علي، فقال: إن احلكم بينكما ظاهر، فقال معاوية: أيها األمي ال تغرتنَّ بنا، فإن 
أب كان من كبار الشيعة، وإمنا مساين معاوية مداراة ملن ببلدنا من أهل السنة، وهذا كان أبوه من كبار 

النواصب فسماه عليًّا تقاة لكم، فتبسم حممد بن زيد وأحسن إليهما.
البداية والنهاية )))/95).  



  

الباب الثالث:
في الذب عن أم المؤمنين، وتفنيد شبه الزائغين

 وفيه ثالثة فصول:
الفصل األول:

 في عرض أهم األباطيل المختلقة التي ال وجود لها في حياة 
أم المؤمنين عائشة -رضي اهلل عنها-.

الفصل الثاني: 
في عرض أهم وأقوى الشبه التي وجهها الرافضة على عائشة 

-رضي اهلل عنها- والجواب عنها.

الفصل الثالث:

في ذكر الفوائد واآلثار اإليجابية لحادثة اإلفك القديمة 
والمعاصرة.



  

الفصل األول
في عرض أهم األباطيل المختلقة على أم المؤمنين عائشة 

-رضي اهلل عنها-.
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الفصل األول 
في عرض أهم األباطيل المختلقة على أم المؤمنين عائشة 

-رضي اهلل عنها-.

َدَأَب جاعٌة من الَكَذبَِة على نسج الروايات واألباطيل على أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، وأفسدوا كتب التاريخ باألكاذيب والرتهات، فتشوهت صورة 
ذلك العصر اجلميل با عملت تلك األيدي اآلثة، وما صنعته من خمتلقات األخبار، 
الصحابة – رضي اهلل عنهم -، وزورا على  الكذبة يف زمن  وقد بزغ فجر هؤالء 
ألسنتهم مقاالت ورسائل حىت وقعت بعض الفنت يف ذلك الزمان، وما زال بعض 
املرجفني يعتمدون للطعن يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ذلك 

الرتاث السبئي البائس الذي خلفه بعض الكذبة واملرتزقة.

قال الشيخ العالمة حمب الدين اخلطيب: أيها املسلمون يف هذا العصر ويف كل 
أو علي  الكاذبة على لسان عائشة  الرسائل  اليت زورت  األيدي اجملرمة  إن  عصر، 
وطلحة والزبي هي اليت رتبت هذا الفساد كله، وهي اليت طبخت الفتنة من أولا إىل 
آخرها، وهي اليت زورت الرسالة املزعومة على لسان أمي املؤمنني عثمان إىل عامله 
يف مصر، يف الوقت الذي كان يعلم فيه أنه مل يكن له عامل يف مصر، وقد زورت 
هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي، 
كل ذلك ليتد الثوار إىل املدينة بعد أن اقتنعوا بسالمة موقف خليفتهم، وأن ما 
كان أشيع عنه كله كذب، وأنه كان يتصرف يف كل أمر با يراه حقًّا وخيًا، ومل يكن 
صهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم املبشر منه بالشهادة واجلنة هو اجملين عليه 
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وحده بذه املؤامرة السبئية الفاجرة، بل اإلسالم نفسه كان جمنيًّا عليه قبل ذلك. 
واألجيال اإلسالمية اليت تلقت تارخيها الطاهر الناصع مشوًها وحمرفًا هي كذلك ممن 

جىن عليهم ذلك اليهودي اخلبيث، واملنقادون له بطام األهواء والشهوات())).

هذه احلقائق ال بد أن يطلع عليه قارئ التاريخ ليعلم براءة أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، ويتنبه لألكاذيب اليت دسها السبئيون وأحفادهم، ممن ال هم 
لم سوى تشويه صورة ذلك العصر الشريف الطاهر، وقد قيظ اهلل تعاىل من يكشف 
زيفها وبرجها، وينخلها خناًل، حفظًا لدينه، وألعراض أصحاب رسوله صلى اهلل عليه 
وسلم، الذين حلوا دينه، وأعلوا كلمته، ونصروا ملته، وقد قيل البن املبارك: هذه 

األحاديث املصنوعة؟ قال: يعيش لا اجلهابذة))).

وسيذكر يف هذا الفصل بعض ما اْخُتِلَق على أم املؤمنني – رضي اهلل عنها –؛ 
تربأًة لا مما صنعته أيدي الَكَذبة، ووضًعا للحق يف موضعه، وأَلَحِدنَا أن يتمثل هنا 
بقول احلافظ اجلالل السيوطي – رحه اهلل – يف صدر كتابه مفتاح اجلنة وهو يكي 
قول طائفة من غالة الرافضة: وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لوال ما دعت 
إليه الضرورة من بيان أصل هذا املذهب الفاسد الذي كان الناس يف راحة منه من 

أعصار())).

))) تعليقه على العواصم والقاصم )ص/08)).
))) أخرجه ابن عدي يف الكامل ))/)0)).

))) مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة )ص/)).
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من أكاذيب الرافضة على أم المؤمنين عائشة -رضي اهلل 
عنها-.

بقتل عثمان -رضي اهلل عنه- في  تأمر  أنها كانت  الفرية األولى: زعمهم 
كل وقت وتقول: اقتلوا نعثاًل، وأنها ألبت عليه وتدعو لذلك كل وقت، وأنها 

فرحت بقتله))).

وهذا كذب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: 

أواًل: أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟

ويقال ثانًيا: املنقول الثابت عنها يكذب ذلك، ويبني أهنا أنكرت قتله، وذمت 
من قتله، ودعت على أخيها حممد وغيه ملشاركتهم يف ذلك))).

الفرية الثانية: أنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان))).
أقسمت عائشة -وهي الصديقة البارة- أهنا ما كتبت ألحد سواًدا يف بياض، 
فقد أخرج ابن سعد يف الطبقات من طريق األعمش عن خيثمة عن مسروق عن 
عائشة -رضي اهلل عنها- أهنا قالت حني قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من 
الدنس، مث قربتموه تذحبونه كما يذبح الكبش, هال كان هذا قبل هذا؟ فقال لا 
إليه، قال: فقالت  الناس تأمرينهم باخلروج  مسروق: هذا عملك، أنِت كتبت إىل 
عائشة: ال والذي آمن به املؤمنون، وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء يف 

))) منهاج الكرامة )ص/76( البن املطهر.
))) منهاج السنة )0/4))).

املؤمنني: أصول وعقائد  أمهات  األكاذيب على  وينظر ألمنوذج  ابن سعد ))/)8(،  ينظر طبقات   (((
الشيعة اإلثين عشرية حتت اجملهر ودور ابن سبأ يف تأسيسها ونشأهتا )ص/0))( حلافظ موسى عامر.
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بيضاء حىت جلست جملسي هذا.

قال األعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لساهنا))).

الفرية الثالثة: أنه كان بينها وبين عثمان منافرة، وأنه دلت قميص رسول اهلل 
يوما وعثمان يخطب فقالت: يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم لم يبل، وقد أبلى عثمان سنته))).

واجلواب: أن هذا من مفاريد اليعقوب، وهو معروف النحلة واملذهب، فإنه كان 
شيعيًّا إماميًّا، وعرض التاريخ من وجهة نظر شيعية، ونقل أخبارًا سيئة عن عائشة 
ومعاوية وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد -رضي اهلل عنهم-)))، ومن كان بذه 

املنزلة فهو مطروح األخبار فيما ينقله قصد نصر مذهبه.

والثابت املروي عن عائشة -رضي اهلل عنها- أهنا لعنت قتلة عثمان، فعن سامل 
بن أب اجلعد عن ابن احلنفية وابن عباس قاال: قيل لعلي - رضي اهلل عنه -: هذه 
عائشة تلعن قتلة عثمان. فرفع علي يديه حىت بلغ بما وجهه وقال: وأنا ألعن قتلة 
ابُن  إلينا  التفَت  أو ثالثًا- مث  السهل واجلبل -يقولا مرتني  لعنهم اهلل يف  عثمان، 

احلنفية فقال: أما يفَّ ويف هذا -يعين ابَن عباس- شاهدا عدل)4).

))) الطبقات الكربى ))/)8).
))) تاريخ اليعقوب ))/)))).

))) ينظر: أمسى املطالب يف سية أمي املؤمنني علي بن أب طالب للصالب ))/705(، فقد تكلم عن 
منهجه كالًما حسًنا، يسن بك الوقوف عليه.

)4) أخرجه نعيم بن حاد يف الفنت ))/)7)).
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الفرية الرابعة: زعمهم أنها خرجت في مأل من الناس تقاتل عليًّا على غير 
ذنب))).

لقصد  فإهنا مل خترج  عليها  اهلل-: كذب  تيمية -رحه  ابن  اإلسالم  قال شيخ 
القتال))).

الفرية الخامسة: زعمهم أن طلحة والزبير أخرجا عائشة – رضي اهلل عنهما 
جميًعا – من منزلها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-:مل خيرجاها من منزلا بل ملا قتل عثمان 
-رضي اهلل عنه- كانت عائشة بكة ومل تكن باملدينة، ومل تشهد قتله، فذهب طلحة 

والزبي فاجتمعا با يف مكة())).

وسيأيت بيان سبب خروجها وكيف وقع القتال عند درء الشبه اليت أثاروها عنها.

الفرية السادسة: أنها سألت من تولى الخالفة؟ فقالوا: علي. فخرجت لقتاله 
على دم عثمان)4).

القائل: إن عائشة وطلحة  تيمية – رحه اهلل -: قول  ابن  قال شيخ اإلسالم 
والزبي اهتموا عليًّا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بفني)5).

))) منهاج الكرامة )ص/75).
))) منهاج السنة )4/)))).
))) منهاج السنة )47/4)).

)4) منهاج الكرامة )ص/76).
)5) منهاج السنة )4/)4)).
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الفرية السابعة: أن أهل السنة يسمون عائشة -رضي اهلل عنها- أم المؤمنين 
دون غيرها))).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل 
أحد، وما أدري هل هذا الرجل وأمثاله؟ يتعمدون الكذب أم أعمى اهلل أبصارهم 

لفرط هواهم حىت خفي عليهم أن هذا كذب())).

الفرية الثامنة: أنها زَيفََّنْت يوًما جارية كانت عندها وقالت: لعلنا نصطاد بها 
شابا من شباب قريش بأن يكون مشغوفًا بها))).

حاصل ما أجاب به الشيخ عبد العزيز الدهلوي أن هذا اخلرب ال صحة له عند 
أهل السنة، بل ال ورود له، وأن يف إسناده راويني جمهولني، فعلى تقدير وروده عند 

الشيعة فمبقتضى قواعد األصول عند الفريقني أنه غي مقبول)4).

تنبيهان على كالم الشيخ الدهلوي:

األول: أنه ليس لدى الرافضة أصول حديث معتربة ميكن االتفاق معهم عليها 
للتحاكم إليها عند نقد األخبار، ولو كانت لديهم أصول معتربة النقضت إشكاالت 
كثية جًدا، قال الشيخ األلباين -رحه اهلل-: ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على 
وضع قواعد يف مصطلح احلديث يكون التحاكم إليها عند االختالف يف مفردات 
الروايات، مث اعتمدوا جيًعا على ما صح منها = لو أهنم فعلوا ذلك لكان هناك أمل 

))) منهاج الكرامة )ص/76).
))) منهاج السنة )67/4)).

))) خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/70)).

)4) خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/)7)).
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يف التقارب والتفاهم يف أمهات املسائل املختلف فيها بينهم، أما واخلالف ال يزال 
قائًما يف القواعد واألصول على أشده فهيهات هيهات أن ميكن التقارب والتفاهم 

معهم، بل كل حماولة يف سبيل ذلك فاشلة، واهلل املستعان())).

قلت: ألهنم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: من أكذب الناس 
الشيخ عبد  أن يكون  إال  اللهم  العقليات)))،  الناس يف  النقليات، ومن أجهل  يف 
العزيز الدهلوي -رحه اهلل- َعىَن طائفة بعينها آنذاك؛ ألنه ذكر أنه صنف الكتاب 
ملا راج مذهب الرافضة يف بالدهم الند، وكان علم احلديث يف الند على ساق كما 
هو معلوم، وفيها جاهي من احملدثني، فبقت أصول هؤالء املتأثرين بالرافضة على 
ما علموه من أصول احلديث يف بالدهم فحاكمهم إليها، واهلل أعلم. أما ما لدى 
الرافضة من أخبار فليس ثت حديث وال أصول وال عقل، إنه الكذب احملض الذي 

خيجل منه العقالء))).

الثاني: أن األثر موجود يف دواوين السنة، فقد أخرجه ابن أب شيبة يف املصنف، 
قال: حدثنا وكيع عن العالء بن عبد الكرمي اليامي عن عمار بن عمران رجل من زيد 
اهلل عن امرأة منهم عن عائشة أهنا شوفت جارية وطافت با وقالت: لعلنا نتصيد 

با شباب قريش)4).

))) سلسلة األحاديث الضعيفة ))/99)).
))) منهاج السنة ))/8).

))) ينظر: نقد احلديث عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية للدكتور جمدي بن عوض اجلارحي، فهو كتاب 
نافع يف بابه.

)4) مصنف ابن أب شيبة )9/)48).
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وعمَّار بن عمران ذكره ابن أب حامت يف اجلرح والتعديل، والسمعاين يف األنساب 
ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعدياًل فهو جمهول)))، وقد تفرد بذا اخلرب عن امرأة جمهولة 

أيًضا، وتفرد اجملهول يعد منكًرا، فهو خرب واٍه منكر.

َعاَداِت  على  سيما  ال  ظاهر،  صحيح  توجيه  صحته-  فرض  -على  وللخرب 
أهل مكة آنذاك، وقد دوَّْنُت التفَّْوجيه، مث حذفُته َقْصَد االختصار املطلوب يف هذا 

املبحث))).

إبراهيم  بابنه  عليها  دخل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  التاسعة:  الفرية 
فقال لها: كيف ترين؟ فقالت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه، وأن الغيرة 

حملتها على أن تقول ذلك))).

ا)4). قال الشيخ األلباين: ضعيف جدًّ

الفرية العاشرة: أهنا منعت من دفن احلسن جبوار جده، وأهنا قالت: ال يكون لم 
رابع أبًدا، وإنه لبييت أعطانيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حياته.

قال احلافظ الذهيب: إسناده مظلم)5).
قلت: قد مر الصواب يف هذا وأهنا قالت: نعم وكرامة. وأن يف كتب الرافضة ما 

يصدق ذلك كما يف شرح هنج البالغة وقد تقدَّم.

))) اجلرح والتعديل )6/)9)(، األنساب ))/89)).
))) ينظر: صحيح البخاري )6/8)(، فتح الباري )))/0)(، أخبار مكة ))/7))( للفاكهي، جمموع 

الفتاوى )5)/)7)).
))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/67( للمرتضى العسكري.

)4) السلسلة الضعيفة )0)/700).
)5) سي أعالم النبالء ))/76)).
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مع  اعتمرت  قالت:  عنها-  اهلل  عائشة -رضي  أن  الحادية عشرة:  الفرية 
النبي صلى اهلل عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة، قلت: يا 
رسول اهلل بأبي أنت وأمي، قصرَت وأتممُت، وصمَت وأفطرُت. قال: أحسنِت 

يا عائشة))).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: هذا احلديث كذب على عائشة، ومل 
تكن عائشة لتصلي بالف صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسائر الصحابة، 

وهي تشاهدهم يقصرون، مث تتم هي وحدها بال موجب())).

وقال ابن القيم -رحه اهلل-: فهذا احلديث غلط())). 

قلت: أمتت عائشة -رضي اهلل عنها- الصالة يف السفر بعد وفاة النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، وسيأيت -بإذن اهلل تعاىل- يف الفصل اآليت درء الشبهة اليت تعلق با 

بعض الرافضة يف الطعن على عائشة -رضي اهلل عنها- بذلك.

الفرية الثانية عشرة: زعم الرافضة أن عائشة – رضي اهلل عنها – أمرت بالاًل 
أن يقدم أبا بكر للصالة)4).

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم )مروا أبا بكر فليصل بالناس))5)، فقدمه الناس 
للصالة، لكن زعم الرافضة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر بذلك، وأن عائشة 

))) ينظر: زاد املعاد ))/)47).
))) زاد املعاد ))/)47).

))) زاد املعاد ))/)9(، واحلديث خمتلف فيه اختالفًا قويًّا، وينظر للفائدة فيه: البدر املني )6/4)5(، 
األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة )))/70)( لسعود اجلربوعي. 

)4) منهاج الكرامة )ص/88)).
)5) أخرجه البخاري )664(، ومسلم )967).
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هي اليت أمرت بالاًل أن يقدم أبا بكر - رضي اهلل عنهم جيًعا -، وهذا من سلسلة 
أكاذيبهم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: ومل تكن عائشة هي املبلغة ألمره، وال 
قالت ألبيها إنه أمره كما زعم هؤالء الرافضة املفرتون، فقول هؤالء الكذابين: إن 
بالال ملا أذن أمرته عائشة أن يقدم أبا بكر. كذب واضح. لم تأمره عائشة أن يقدم 
أبا بكر، وال تأمره بشيء وال أخذ بالل ذلك عنها بل هو الذي آذنه بالصالة 
وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لكل من حضره لبالل وغيه )مروا أبا بكر فليصل 

بالناس( فلم خيص عائشة باخلطاب، وال مسع ذلك بالل منها())).

الفرية الثالثة عشرة: زعمهم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لها: تقاتلين 
عليًّا وأنت ظالمة له))).

ال  فهذا  اهلل-:  تيمية -رحه  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  مكذوب،  وهذا حديث 
يعرف يف شيء من كتب العلم املعتمدة، وال له إسناد معروف، وهو باملوضوعات 

املكذوبات أشبه منه باألحاديث الصحيحة، بل هو كذب قطًعا())).

هذا ما وقفُت عليه مما يستحق أن ُيكشَف عن كذبه، ويُوقَف على بطالنه، وقد 
أعرضُت عن ذكر أكاذيب أخرى ظاهرة البطالن، ال تروج على عاقل، وال تنطلي 

على ذاهل أو غافل، أذكر منها بعًضا حىت يستدل با القارئ على ما وراءها.

))) منهاج السنة )569/8).
))) منهاج الكرامة )ص/75).
))) منهاج السنة )5/4))).



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

69

نماذج من سخيف الكذب

فمن ذلك: زعمهم أن آيات الرباءة نزلت يف مارية ال عائشة – رضي اهلل عنهما 
-، وهذا خرق لإلجاع، تنزهت عنه حىت طوائف الرافضة إال من شذ منهم، وقد رد 
الشيخ حممد عارف الدمشقي – رحه اهلل – ذلك من تسعة عشر وجًها يف كتابه 

)الحصون المنيعة( فلينظر إليها من أحب))).

ومن ذلك: أن عائشة وحفصة سقتا رسول اهلل السم وقتلتاه، وهذا من أسخف 
أصول  بعلم  يرفعون  بنافع؛ ألهنم ال  إسناده  الوضع يف  ببيان  الرد  وليس  الكذب، 
احلديث رأًسا،  وهذا القول فيه من املسبة هلل ورسوله أعظم منها يف عائشة، ووجه 
ذلك: أنه ما َكاَد أحٌد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أوحى اهلل تعاىل إليه، 
أهنا  اهلل  رسول  فأخربت  اهلل  فأنطقها  الشاة  فسموا  يقتلوه  أن  اليهود  أراد  فحني 
مسمومة)))، وحني أرادوا أن يُْدُلوا عليه حجًرا ليقتلوه أوحى اهلل إليه فنهض مسرًعا)))، 
فهل بعد ذلك يذره يف بيته، ويف مرض موته، ومُيَكُِّن منه من َيُسمُُّه وهو يف أحوج 

حال إىل عون اهلل ونصره ورحته؟!

إن هذا هو ظن السوء باهلل تعاىل الذي يقول )إال تنصروه فقد نصره اهلل(.

مث إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعيش كل هذه املدة مع زوج ال يعرف 

))) ينظر: احلصون املنيعة يف براءة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة )ص/)) – )) - )))(، 
والصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة على أم املؤمنني عائشة )ص/)))( للدكتور عبد القادر 

عطا صويف.
))) احلديث يف صحيح البخاري )7)6)(، وصحيح مسلم )4)58).

))) ينظر: الطبقات الكربى )48/4)(، سنن الكربى )00/9)(، دالئل النبوة ))/80)( كالمها للبيهقي.
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أهنا تكيد له، مث يب أن ميرض يف بيتها، وميوت بني سحرها وحنرها، وهو ال يدري 
أهنا تكيد له؟!

ال يشك عاقل أن يف هذا من املسبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يسوءه، 
وقد ُردَّت َهِذِه املزاعُم الساقطة من وجوه أخرى أيًضا))).

تيمية – رحه اهلل – يذكر حنو هذا  ابن  مث وقفُت على كالم لشيخ اإلسالم 
الوجه يف والد عائشة أب بكر الصديق – رضي اهلل عنهما -، فقد ذكر الرافضة أن 
أبا بكر  – رضي اهلل عنه - كان مبغًضا للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال – رحه 
اهلل – يف الرد عليهم: وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقاًل ال خيفى عليه حال من 
يصحبه يف مثل هذا السفر، الذي يعاديه فيه املأل الذين هو بني أظهرهم ويطلبون 
قتله، وأولياؤه هناك ال يستطيعون نصره فكيف يصحب واحًدا ممن يظهر له مواالته 
دون غيه، وقد أظهر له هذا حزنه وهو مع ذلك عدو له يف الباطن، واملصحوب 

يعتقد أنه وليه، وهذا ال يفعله إال أحمق الناس وأجهلهم.

فقبح اهلل من نسب رسوله الذي هو أكمل اخللق عقاًل وعلًما وخربًة إىل مثل 
هذه اجلهالة والغباوة.

ولقد بلغين عن ملك املغول ُخَدابفَْنَده الذي صنف له هذا الرافضي كتابه هذا 
يف اإلمامة أن الرافضة ملا صارت تقول له مثل هذا الكالم: إن أبا بكر كان يبغض 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان عدوه، ويقولون مع هذا إنه صحبه يف سفر الجرة، 
الذي هو أعظم األسفار خوًفا = قال كلمة تلزم عن قولم اخلبيث - وقد برأ اهلل 

))) وينظر: الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة على أم املؤمنني عائشة )ص/)5).
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رسوله منها - لكن ذكرها على من افرتى الكذب الذي أوجب أن يقال يف الرسول 
الرافضة فهو  مثلها حيث قال: )كان قليل العقل( وال ريب أن من فعل ما قالته 
قليل العقل، وقد برأ اهلل رسوله وصديقه من كذبم، وتبني أن قولم يستلزم القدح 

يف الرسول())).

قلت: فلئن كان هذا يستلزم القدح يف النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ُصْحَبة، 
فكيف يكون القول فيمن زعم أن زوجه تكيد له وهو يؤثرها باحلب، وبالتمريض 

عندها، ويدفن يف حجرهتا؟

ومن ذلك: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشار إىل بيتها على أن خمرج الفتنة 
منه، وهذا من التحريف الذي ذم اهلل اليهود على مثله، فإن احلديث كان إشارة إىل 
جهة املشرق اليت جاءت األحاديث ببيان أن املراد به العراق)))، مث هل من لطف اهلل 

وحكمته أن جيعل دفن نبيه يف البيت الذي هو خمرج الفنت يف زعمهم؟!

ال يشك عاقل انتمى للعلم بسبب أن هذا اجلنس من التحريف يف النصوص من 
جنس مسالك الباطنية يف حتريف النصوص.

العاصم من  عليها، واهلل  يعرج  إليها، وال  يلتفت  أخرى ال  وهكذا يف كذبات 
الفنت.

))) منهاج السنة )0/8)4).
))) التصريح بالعراق جاء يف رواية أحد يف املسند ))/)4)(، وال شك أن من جنس تلك الفنت فتنة 
الرفض والطعن يف الصحابة، ومنبعها العراق، قال املقريزي يف إمتاع األمساع )8/9))(: )الكوفة منبع 

الروافض(.
وينظر لرد الشبهة أيًضا: الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة يف مسأليت اإلمامة والصحابة )ص/)60) 

ألحد بن سعيد بن مسفر القحطاين.
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وهناك جلة من أكاذيب املتأخرين أعرضُت عنها، لعلم كل من كانت له أدىن 
مسكة من عقل وإميان أهنا مكذوبة موضوعة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
الصديقة عائشة – رضي اهلل عنها -، وأذكر منها مثااًل واحًدا مع  املربأة  وزوجه 

اعتذاري من القارئ الكرمي من إيرادها.

زعموا أن علي بن أب طالب قال: سافرت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
ليس له خادم غيي، وكان معه حلاف ليس له غيه، ومعه عائشة، وكان رسول اهلل 
ينام بيين وبني عائشة ليس علينا ثالثتنا حلاف غيه، فإذا قام إىل الصالة - صالة 
الليل - يط بيده اللحاف من وسطه بيين وبني عائشة حىت ميس اللحاف الفراش 

الذي حتتنا))).

ومثل هذا الضرب من الكذب ال يضعه إال من ال خالق له وال ذمة، وال غية 
له على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال حرمه، ففََقبََّح اهلل الكاذبني.

ومل أزْل أتعجب من شغف املتأخرين وولعهم باختالق األكاذيب على عائشة 
عائشة  يرون سب  منهم  أن كثيًا  ذلك  السبب،  علمُت  عنها- حىت  اهلل  -رضي 
ونسبتها إىل الفحش جزًءا من الدين، قال العالمة زين العابدين الكوراين -من علماء 
القرن احلادي عشر-: )... حىت إن كثيًا من املتصلفني املتومسني بالتصنيف فيهم 
جعلوا سب الصحابة والتربؤ عنهم، وسب عائشة -رضي اهلل عنها- ونسبتها إىل 

الفحش جزًءا من الدين())).

))) حبار األنوار )40/)( للمجلسي.
))) اليمانيات املسلولة على رقاب الرافضة املخذولة )ق/60)).
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فلئن كان سب زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، ونسبتها إىل ما برأها اهلل منه 
جزًءا من الدين، فما كليات هذا الدين وأصوله وقواعده؟

َورِدًَّة يففففففففففِن ُكْفففففففففففرًا  اْلدِّ ُجففففففففففْزُء  يْففففففففففِن ِإينِّ أَلْعَجُبِإَذا َكاَن  َفَكْيففففففففففَف بَِأْصِل اْلدِّ
َكَما اْلشَّْمُس تفَْعُلو ِحيَنَما اللَّيُل يفَْهُرُبَخِسففففففففففْئُتْم َوتفَْعلُففففففففففو َخيفْففففففففففُر أَْزَواِج َأْحٍَد



  

الفصل الثاني:
في عرض أهم وأقوى الشبه التي تعلق بها الرافضة على 

عائشة -رضي اهلل عنها- والجواب عنها.
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الفصل الثاني
في عرض أهم وأقوى الشبه التي تعلق بها الرافضة على عائشة 

-رضي اهلل عنها- والجواب عنها.

َظَهَر َزيُف أهمِّ التهم املكذوبة اليت كانت تُرَمى با الصديقُة – رضي اهلل عنها 
-، وأنه مل يعد لتعلق الطاعنني با ممسك، ويف هذا الفصل تعرض أهم الشبه اليت 
رموا با أم املؤمنني – رضي اهلل عنها وأرضاها -، ووجدُت أن غالب شبههم تدور 
اليت  الشبه  عن  اجلواب  وسأرجئ  األخرى،  الشبه  وبعض  اجلمل،  وقعة  حادثة  يف 
ذكروا عن وقعة اجلمل، حىت أذكر وصًفا خمتصرًا لا يف َأْسطُر، ومعتقد أهل السنة 
واجلماعة يف الفنت اليت حصلت بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه 
بذلك تتضح الصورة للقارئ الكرمي وضوًحا جليًّا، ويعلم ضعف موضع تلك الشبه 

الساقطة.
خَتَاُلَففففففففففا َتَكاَسففففففففففُر َكالزَُّجففففففففففاِج  َمْكُسففففففففففوُرُشففففففففففَبٌه  َكاِسففففففففففٌر  وَُكلٌّ  ُحَجًجففففففففففا 

ُشَبٌه ساقطة يتعلق بها الطاعنون في أم المؤمنين

الشبهة األولى: أن عائشة – رضي اهلل عنها – أذاعت سر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم))).

واجلواب عن ذلك من وجهني:

))) منهاج الكرامة )ص/75(، وينظر: خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/70)).
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ال  وسلم حفصة  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  أذاع سر  الذي  أن  األول:  الوجه 
عائشة – رضي اهلل عنهما -، فعن عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه - قال: قال 
النيب صلى اهلل عليه وسلم حلفصة: )ال تحدثي أحًدا وإن أم إبراهيم علي حرام( 
فقالت: أحترم ما أحل اهلل لك قال: )فو اهلل ال أقربها( قال: فلم يقربا نفسها حىت 

أخربت عائشة فأنزل اهلل عز وجل )قد فرض اهلل لكم حتلة أميانكم())).

قال احلافظ ابن كثي: وهذا إسناد صحيح، ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة، وقد اختاره احلافظ الضياء املقدسي يف كتابه املستخرج())).

قلت: احلديث أصله يف الصحيحني من حديث سؤال عبد اهلل بن عباس لعمر 
– رضي اهلل عنهم -)))، وهو ظاهر يف أن من أفشى السر حفصة ال عائشة، ومل 
خيتلف يف ذلك أهل العلم، قال الطاهر بن عاشور: ومل خيتلف أهل العلم يف أن 
اليت أسر إليها النيب صلى اهلل عليه وسلم احلديث هي حفصة، ويأيت أن اليت نبأهتا 

حفصة هي عائشة()4).

قلت: بل صرح بإجاع املفسرين على ذلك الشيخ العالمة الدهلوي، قال – رحه 
اهلل -: إفشاء السر وقع من حفصة ال غي بإجاع املفسرين()5).

قلت: وهذا ثابت أيًضا حىت يف تفاسي الشيعة، كالتبيان لشيخ الشيعة أب جعفر 

))) أخرجه الضياء يف املختارة ))/6))).
))) تفسي ابن كثي )59/8)).

))) صحيح البخاري )))49(، وصحيح مسلم )765)).
)4) التحرير والتنوير )8)/4))).

)5) خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/69)).
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َع لم)))، وذكره الطربسيُّ يف جممع البيان)))،  الطوسي)))، وتفسُيه من أوسع ما ُجِ
وهو من علمائهم الذين اعرتفوا بعلو شأن الصحابة، قال زين العابدين الكوراين: 
وأيًضا من علمائهم الطربسي، وقد اعرتف يف تصانيفه بعلو شأن الصحابة – رضي 
عموًما  عليهم  الثناء  يف  هنا  املذكورة  اآليات  بنزول  وصرح   ،– عنهم  تعاىل  اهلل 

وخصوًصا، ونقل يف ذلك آيات أخر()4).
الوجه الثاين: هب أن عائشة – رضي اهلل عنها – أذاعت سر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، فغاية ما يف األمر أهنا ارتكبت معصية وتابت منها، وليس من شرط 
أهل اجلنة عصمتهم عن الذنوب، بل قد يقع املؤمن يف الذنوب ويتوب منها، بل 
لو مل يتب فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جاهي أهل السنة، بل قد متحى 
هذه السيئات باحلسنات اليت هي أعظم منها، وباملصائب عند أكثر أهل السنة، 
وكم حلفصة وعائشة – رضي اهلل عنهما – من اإلحسان والرب، وطاعة اهلل ورسوله، 

وكفامها أهنما اختارا اهلل ورسوله على احلياة الدنيا وزينتها)5).
الشبهة الثانية: أن عائشة – رضي اهلل عنها – قالت: ما غرت على أحد من 
نساء النبي صلى اهلل عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكثر ذكرها)6).

))) التبيان )0)/44 - 45(، قال احلافظ الذهيب يف السي )8)/4)) - 5))(: شيخ الشيعة، وصاحب 
التصانيف ... كان يعد من األذكياء ال األزكياء!(.

))) ينظر الكالم فيه يف: جممع البيان للطربسي ))/))).
))) ينظر: جممع البيان للطربسي )0)/56(، )0)/58(،  وأشار إىل ذلك يف خمتصر التحفة االثين عشرية 

)ص/70)).
)4) اليمانيات املسلولة على رقاب الرافضة املخذولة )ق/95).

)5) ينظر: منهاج السنة )0/4))- 4))).
)6) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/)7 - 74(، خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/70)).
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والجواب من وجهين:

الوجه األول: يف أكرب الظن أن طعنهم على أم املؤمنني بذا مبين على مسألة 
تفضيل خدجية على عائشة – رضي اهلل عنهما -؛ ألن الشيعة ال يعدلون بدجية 
َمرَّ  وقد  لذلك)))،  تبغضها  عائشة كانت  أن  ويزعمون  فاطمة،  أم  ألهنا  أحًدا))) 
الكالم على التفضيل يف رأس البحث، وبيان وجه احلق يف املسألة، وموقف عائشة 
من فاطمة – رضي اهلل عنهما -، وأقوال العلماء يف ذلك، وهذا - على ما فيه من 

الكذب - يدل على قلة فهم القوم للنقليات.

النساء، وال تسلم  ِجِبلِّيٌّ جبل اهلل عليه  أمر  الغية  الثاين: أن يقال: إن  الوجه 
منه امرأة قط، وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يكثر ذكر خدجية – رضي اهلل 
عنها - حىت قالت له عائشة: قد أبدلك اهلل خيًا منها. ومل ينقل عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أنه واخذها بذلك، قال احلافظ ابن حجر: ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ 

عائشة لقيام معذرهتا بالغية اليت جبل عليها النساء())).

أكثر من  النساء  مركبة يف  فرط احلب وال شك)4)، وهي  الغية  والباعث على 
غيهن، وقد أكدهتا الشريعة، قال ابن حزم – رحه اهلل -: ولعمري إن الغية لتوجد 

يف احليوان باخللقة، فكيف وقد أكدهتا عندنا الشريعة، وما بعد هذا مصاب()5).

))) ينظر: أبكار األفكار )5/)9)(، البداية والنهاية ))/95)).
))) وينظر: الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة يف مسأليت اإلمامة والصحابة )ص/605).

))) فتح الباري )6/9))).
)4) ينظر: فتح الباري )0)/498).

)5) طوق احلمامة )ص/79)).
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والغية إن مل تؤِد إىل فعل أو قول حمرم فال مؤاخذة فيها، وإن وقع من بعض أزواج 
النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء من بواعث الغية فهو يف حبر حسناهتم وفضيلتهم، 
أم  يد خادم فكسرت صحفة  أن عائشة – رضي اهلل عنها – ضربت  ثبت  وقد 
سلمة – رضي اهلل عنها - فكان غاية ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )غارت 

أمكم)))).

قال احلافظ ابن حجر عن قوله )غارت أمكم(: اعتذار منه صلى اهلل عليه وسلم 
لئال يمل صنيعها على ما يذم، بل جيري على عادة الضرائر من الغية فإهنا مركبة يف 

النفس حبيث ال يقدر على دفعها())).

)وأزواجه  اهلل  يف كتاب  للمؤمنني كما  أمًّا  بكوهنا  التصريح  أيًضا  وفيه  قلت: 
وإمنا  عليها،  التنبيه  البحث  موضوع  اقتضى  لكن  معلومة،  فائدة  وهذه  أمهاهتم(، 
ذكرت هذا احلديث ألن صاحب كتاب )أحاديث أم املؤمنني عائشة())) راح يعدد 
ما وقع من غيهتا مع صويباهتا – على كذباته -، وما كان يقع منها من كسر إناء 
أو حنو ذلك، فذكرت هذا احلديث لبيان كيفية تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم عند 

بواعث تلك الغية، وسيأيت تزييف بعض ما ذكر، واهلل املوفق.

الشبهة الثالثة: أنها علمت ابنة الجون أن تقول لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم إذا دخل عليها أن تستعيذ منه فاستعاذت منه فطلقها)4).

))) أخرجه البخاري )5))5).
))) فتح الباري )6/5))).

))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/)6).

)4) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/64).
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أخرج البخاري يف الصحيح أصل القصة، وهي أن ابنة اجلون ملا أدخلت على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ باهلل منك فقال لا: )لقد 

عذت بعظيم الحقي بأهلك)))).

وهذه الزيادة اليت اهتموا با عائشة – رضي اهلل عنها - أخرجها ابن سعد يف 
الطبقات)))، لكنها زيادة واهية، ُرِوَيت بألفاظ خمتلفة، ومدارها على الواقدي وهو 

كذاب، والثعليب وهو مرتوك احلديث.

البخاري  ثابًتا ... واحلديث يف صحيح  ابن الصالح: )مل أجد لا أصال  قال 
بدون هذه الزيادة البعيدة())).

وقال النووي: فهذه الزيادة ليس لا أصل صحيح، وهي ضعيفة جدًّا من حيث 
اإلسناد، ومن حيث املعىن، وقد رواها حممد بن سعد - كاتب الواقدي - يف كتابه 

الطبقات لكن بإسناد ضعيف()4).

وقال احلافظ ابن حجر: فيه الواقدي وهو معروف بالضعف()5).

الشبهة الرابعة: زعمهم أنها غيرت في الصالة، فأتمت الصالة الرباعية في 
السفر)6).

))) أخرجه البخاري )54)5).
))) الطبقات الكربى )45/8)).

))) البدر املني )7/)45).
)4) هتذيب األمساء واللغات )4/)5).

)5) التلخيص احلبي ))/)8)(، وينظر: السلسلة الضعيفة لأللباين )44))).
)6) من شبهات التيجاين السماوي يف كتابه مث اهتديت )ص/0))(، وينظر يف الرد عليه أيًضا: االنتصار 

للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال للشيخ إبراهيم الرحيلي )ص/78)).
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رأي عائشة – رضي اهلل عنها - يف اإلمتام يف السفر أخرجه البخاري ومسلم من 
رواية الزهري أنه سأل عروة: ما بال عائشة تتم؟ فقال: تأولت ما تأول عثمان))). 

والجواب عن ذلك من أربعة أوجه:
األول: أنه ليس يف ذلك مطعن عليها بوجه من الوجوه، وقد روي يف توجيه رأيها 
-رضي اهلل عنها- عدة أقوال ال يقوم كثي منها على ساق التحقيق)))، واألشبه منها 
بالصواب: أهنا -رضي اهلل عنها- اجتهدت ورأت أن اإلمتام والقصر جائز)))، وأهنا 
خمية بينهما فاختارت اإلمتام أداًءا للعبادة على وجهها األكمل يف اجتهادها، وأن 
الرخصة يف السفر إمنا هي ملن كان يشق عليه السفر، ومل يكن عليها مشقة يف ذلك 
.(4( فتتم، وقد قال لا عروة: لو صليت ركعتني؟ فقالت: يا ابن أخيت إنه ال َيُشقُّ عليَّ

قال احلافظ ابن حجر -رحه اهلل-: وهو دال على أهنا تأولت أن القصر رخصة، 
وأن اإلمتام ملن ال يشق عليه أفضل()5).

الوجه الثاين: أهنا مل تنكر القصر ال تصرًيا وال تلميًحا، وإمنا رأت أن األفضلية 
يف اإلمتام ملن ال يشق عليه، ولذلك مل تأمر عروة باإلمتام حينما قال لا: لو صليت 

ركعتني)6).

))) أخرجه البخاري )090)(، ومسلم )604)).
))) قال احلافظ ابن عبد الرب: وقد قال قوم يف إمتام عائشة أقاويل ليس منها شيء يروى عنها، وإمنا هي 

ظنون وتأويالت ال يصحبها دليل. 
ينظر: التمهيد )))/)7)).

))) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )95/5)).
)4) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ))/)4)(، قال احلافظ يف الفتح ))/)57(: إسناده صحيح.

)5) فتح الباري ))/)57).
)6) يف عمدة القاري )96/7)(: فقالت: )يا ابن أخيت ال تشق علي(: فهذا يدل على أهنا تأولت القصر 

ومل تنكره، وتأويلها إياه ال ينايف وجوبه يف نفس األمر، مع أن اإلنكار مل ينقل عنها صرْيًا(.
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الوجه الثالث: سبق احلديث عن سعة علم عائشة – رضي اهلل عنها -، وأن 
الصحابة كانوا يسألوهنا فيما أشكل عليهم، وغي ذلك مما خيلص به الناظر قاطًعا 
أهنا من أهل االجتهاد، واجملتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد كما ثبت بذلك اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)))، وليس 
من شرط اجملتهد أال يغلط، ومل َيدِِّع أحٌد ذلك يف جمتهد، اللهم إال الرافضة وأضرابم 

يف أئمتهم، وهو ظاهر البطالن.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: ال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور 
لألمة، وإن كان ذلك يف املسائل العلمية، ولوال ذلك للك أكثر فضالء األمة())).

وقال: فتبني أن اجملتهد مع خطئه له أجر، وذلك ألجل اجتهاده، وخطؤه مغفور 
له؛ ألن درك الصواب يف جيع أعيان األحكام إما متعذر أو متعسر())).

الوجه الرابع: أن اختاذ ذلك من املطاعن على أم املؤمنني يدل على حنق قلب 
الطاعن، أما املؤمن فإنه َعذَّار، وال يرى يف ذلك شيًئا عند ما ثبت لا من الفضائل، 

وذلك ما سَلَكُه السلف الصاحل يف رأيها هذا.
روى احلافظ ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله أن رجاًل قال للقاسم بن 
حممد: عجبنا من عائشة كيف كانت تصلي يف السفر أربًعا ورسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كان يصلي ركعتني؟ فقال: يا ابن أخي عليك بسنة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم حيث وجدهتا، فإن من الناس من ال يعاب)4).

))) أخرجه البخاري ))5)7(، ومسلم )4584).
))) جمموع الفتاوى )0)/65)).

))) رفع املالم عن األئمة األعالم )ص/6)).
)4) جامع بيان العلم وفضله ))/ 77)).
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قال أبو عمر: قول القاسم هذا يف عائشة يشبه قول سعيد بن املسيب حيث 
قال: ليس من عامل وال شريف وال ذو فضل إال وفيه عيب، ولكن من الناس من 
ال ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثَر ِمْن نَقِصِه َذَهَب نفَْقُصُه ِلفْضِله())).

وهناك شبهتان قصدوا منهما إىل تدبي مكيدة مهولة إلسقاط أخبار أم املؤمنني، 
والطعن يف أمانتها، فأفردهتما ألمهيتهما.

أثر نفَْوِح اْلِجن على عمر والكشف عن كيد رافضي

ذكر صاحب كتاب )أحاديث أم املؤمنني عائشة( أن عائشة -رضي اهلل عنها- 
قالت: إن اجلن ناحت عمر قبل موته بثالثة أيام وقالت:

لَففففففففففُه اأَلْرُض تفَْهتفَففففففففففزُّ اْلِعَضاُه بَِأْسففففففففففَوِقأَبفَْعففففففففففَد قَِتْيففففففففففٍل يف اْلَمِديفْنَففففففففففِة َأْظَلَمْت

مث ذهب يشكك يف عائشة، وكيف تروي ما ُمفاده أن اجلن يعلمون الغيب، 
وكيف رأت اجلن، وكيف تفردت برواية ذلك عن سائر أزواج رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم، وكن معها يف احلج مع آالف الناس))).

أقول: هو يدبفُِّر إىل تكذيب عائشة إلسقاط أخبارها، والتشكيك فيها، ويهدف 
من وراء ذلك إىل أهنا ختتلق األحاديث ملواقفها، وسيأيت كالُمُه قريًبا ونقضه، أما هذا 

فالكالم عليه يف مخسة مقامات باختصار:

املقام األول: أهنم اختلفوا يف نسبة األبيات ملن هي، فقال بعضهم: للشماخ يرثي 

))) التمهيد )))/70)).
))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/95 - 98).
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با عمر، وقيل: هي للمزرد، وقيل: جلزء بن ضرار أخي الشماخ)))، واالختالف يف 
نسبة األبيات مشهور يف كتب األدب والتاريخ، حىت إن الواحد ال يكاد جيزم أحيانًا 
أهنا  الدالئل على  األبيات)))، ومن  لقائل بسبب االختالف يف نسبة  بيت  بنسبة 

قيلت رثاًءا فيه بعد موته أنه قال فيها: 

َوبَارََكْت أَِمففففففففففْيٍ  ِمففففففففففْن  َسففففففففففالٌم  اْلُمَمففففففففففزَِّقَعَلْيَك  اأَلِدميِْ  َذاَك  يف  اهلِل  يَففففففففففُد 

فإنه جرت عادة العرب بتقدمي ضمي امليت يف الرثاء بالف الدعاء)))، فإن قيل: 
إن األبيات للشماخ أو غيه رُِثَي با عمر كما قال غي واحد اندفع اإلشكال رأًسا.

املقام الثاين: الطريق اليت أشار إليها وكانت بلفظ: )ناحت اجلن( مدارها على 
عبد امللك بن عمي عن عروة عن عائشة.

أخرجها ابن شبه يف تاريخ املدينة)4)، وابن األثي يف أسد الغابة)5)، وعبد امللك 
بن عمي مشهور بالتدليس، وصفه به الدارقطين وابن حبان)6)، ومل يصرح بالتحديث.

مث إنه اضطرب يف روايته؛ فحدث به مرة عن عروة عن عائشة، ومرة عن الصقر 
بن عبد اهلل عن عروة عن عائشة)7).

))) ينظر: تلقيح فهوم أهل األثر )ص/09)).
))) ينظر للفائدة يف نسبة األبيات: إيقاف النبيل على حكم التمثيل )ص/56( للشيخ عبد السالم بن 

برجس، وجلام األقالم )ص/9))( ألب تراب الظاهري.
))) ينظر: إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر )ص/86).

)4) تاريخ املدينة ))/874).
)5) أسد الغابة )4/)6)).

)6) تعريف أهل التقديس )ص/)4).
)7) ينظر: االستيعاب ))/58))).
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ا مع قلة روايته))). قال اإلمام أحد: مضطرب احلديث جدًّ

الفاكهي وغيه)))، وصححه  نعم رواه  اللفظ-،  ثبوت اخلرب -بذا  فتبني عدم 
احلافظ يف اإلصابة كما ذكر، لكن ليس بذا اللفظ.

املقام الثالث: أن عائشة -رضي اهلل عنها- مل خترب أهنا رأت اجلن على حقيقته، 
أما تشكل اجلن على صور اإلنس فهو معلوم يف القرآن والسنة، قال تعاىل )َوِإْذ َزيََّن 
لَُّكْم(، ويف  َوِإينِّ َجاٌر  النَّاِس  ِمَن  اْليفَْوَم  َلُكُم  َغاِلَب  َوقَاَل اَل  َأْعَماَلُْم  َلُُم الشَّْيطَاُن 
السنة حديث متثل الشيطان ألب هريرة -رضي اهلل عنه- وتعليمه آية الكرسي)))، 
وهذا فيه أنه يتمثل على صور البشر، وُيْسَمُع كالُمُه، وهذان األمران هما اللذان 
حاول النفوذ منهما إلى تكذيب خبر عائشة -رضي اهلل عنها-، وقد ظهر وجه 

الحق فيهما -بإذن اهلل-.

املقام الرابع: أما استشكاله كيف تفردت عائشة دون زوجات النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، فليس ذلك موضع استشكال عند العارف، فعائشة حلفظها تفردت بأكثر 
من ذلك من أبواب العلوم النافعة بال مثنوية، وقد جاء يف روايات اخلرب ما يدفع 
أنه من اجلن()4)، وظاهره أهنا  استشكاله الساقط، وهو أهنا قالت: فكنا نتحدث 
عنت أزاوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن معها؛ ألن سياق حديثها كان فيهم)5).

))) هتذيب الكمال )))/)7)).
))) أخبار مكة )76/4).

))) أخرجه البخاري )0)50).
)4) اآلحاد واملثاين ))/55).

)5) ولتفردها عن سائر أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم كالم حسن، ينظر: األنوار الكاشفة )ص/67)).
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املقام اخلامس: أنه ليس يف اخلرب ادعاء علم الغيب؛ إذ ليس فيه حتديد بزمان 
معني، لكنه قد يتفق أن تقع عالمات ُيسَتَدلُّ با على أمر قريب، وقد وقع لعمر 
-رضي اهلل عنه- أمور يف ذلك احلج ال أطيل بذكرها، وثبت عن عمر نفسه يف احلج 
أنه أناخ باألبطح مث كوََّم كومة بطحاء، مث طرح عليها رداءه، واستلقى مث مد يديه إىل 
السماء، فقال: اللهم كربت سين، وضعفت قويت، وانتشرت رعييت، فاقبضين إليك 

غي مضيع وال مفرط))).

وهناك من األمور ما يصل فيشعر به اإلنسان باقرتاب األجل، وال يكون ذلك 
تكهًنا، ويف الصحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )إن جبريل كان يعارضني 

القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، وال أراه إال حضر أجلي)))).

وهذا التوجيه -واهلل أعلم- أقرب من غيه)))، ووجدُت احلافظ يوسف بن عبد 
الادي املعروف باْلُمبفَرِِّد دفع هذا اإلشكال بوجه آخر فقال:

فإن قيل: قد أخرب اهلل عز وجل عن اجلّن أهنم ال يعلمون الغيب، فكيف علموا بذلك؟

قيل: علموا بذلك من اسرتاق السمع، فإهنم يسرقون السمع من السماء، وما 
تكلم به املالئكة اسرتقوه بأمساعهم، فيمكن أن يكونوا علموا ذلك من هذا الوجه()4).

املؤمنني،  أم  تكذيب  با  قصدوا  تليها  اليت  مع  الشبهة  هذه  ألن  هنا  وأطلُت 
والتشكيك يف أخبارها -رضي اهلل عنها-.

))) أخرجه مالك يف املوطأ ))/85)).
))) أخرجه البخاري )4)6)(، ومسلم )6468).

))) وينظر للفائدة يف هذا: األنوار الكاشفة ))))).
)4) حمض الصواب يف فضائل أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب ))/)80).
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مسألة رضاع الكبير والتنبيه على مكائد الرافضة فيها

مسألة رضاع الكبي من جنس مسائل العلم اليت اختلف فيها الصحابة -رضي 
اهلل عنهم- ومن بعدهم من العلماء من سلف هذه األمة وخلفها، وتتنازعها دالئُل 
وفهوٌم ليس سهاًل أن جُيَرَّ عليها جبرة قلم عند الرتجيح، والكالم فيها طويل الذيل، 
مفيد النفَّْيل، وليس القصد حبث املسألة والرتجيح، وإمنا أفردهُتا وحدها للتنبيه على 
مكيدة مهولة دبفََّرها رافضيٌّ يف توجيه رأي أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها- لذه 

املسألة، وسأنقل حاصل رأيه مث أكشف وجه تدليسه باختصار.

تكلم صاحب كتاب )أحاديث أم املؤمنني عائشة( بكالم طويل يف مسألة رضاع 
الكبي ورأي عائشة فيه)))، والذي يعنينا منه توجيه رأي عائشة -رضي اهلل عنها-: 
بأهنا كانت يف حاجة إىل مالقاة املستفتني، وأهنا اشرتكت يف حوادث سياسية عنيفة، 
فلعل هذا وذاك جعلها تتأول يف حديث رضاع سامل موىل أب حذيفة، وأن رأيها 
خالف سائر أحاديث زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم)))، فعاجلت هذه املشكلة 
بوجود آية تؤيد رأيها، وأفتت بأن التحرمي يكون بمس رضعات، وأجابت عن اآلية 
الكبي  ورضاعة  الرجم  آية  نزلت  قد  قالت:  بأن  بعشر رضعات  التحرمي  فيها  اليت 
عشًرا، ولقد كان يف صحيفة حتت سريري فلما مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وتشاغلنا بوته دخل داجن فأكلها.

وهذا تدليس خطي، وختطيط لتدبي مكيدة مهولة يَرِمي من وراءه إىل:

))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/45) - 59)).
))) سيأيت بيان أن حفصة وافقتها على ذلك.



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

88

أن مأخذ عائشة -رضي اهلل عنها- يف ترجيح رأيها مأخذ سياسي.•-

وأن ذلك أجلأها إىل أن ختتلق الروايات واألحاديث على رسول اهلل صلى اهلل •-
عليه وسلم لتأييد رأيها، وهذا من جنس صنيع ألب رية مع أب هريرة -رضي 

اهلل عنه-))).

وأهنا تصنع أعذارًا لقولا املخالف -يف زعمه-.•-

وأهنا ال حتفظ السنة.•-

املؤمنني، وسيأيت  بفَْلَه أمهات  الصاحلون  يفُنفَزَُّه عنه  الذي  البهتان  وكل ذلك من 
نقض مزاعمه فانتظر.

أواًل: مفهوم قوله أن ذلك كان بعد الفتنة، وهذا حَتَكُّم؛ )والتحكم ال يعجز عنه 
أحد()))، فاخلالف كان واقًعا بني الصحابة -رضي اهلل عنهم- قبل ذلك، وقد روي 
عن عمر -رضي اهلل عنه- رأيه)))، وكان ذلك قبل مقتل عثمان، فسقط توجيهه أن 

ذلك كان حلاجة مالقاة املستفتني، أو أن للفنت الواقعة أثًرا يف رأيها.

ثانًيا: حديث التحرمي بمس رضعات أخرجه مسلم يف صحيحه عن عائشة أهنا 
قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يرمن، مث نسخن بمس 

))) ومن العجيب أن أبا رية قرََّظ كتاب املرتضى العسكري هذا، وأبو هريرة وعائشة – رضي اهلل عنهما – 
من الرواة املكثرين، والطعن فيهما بأمثال هذه التهم يذهب جبملة كبية من أحاديث اإلسالم، وقد أدى 
العالمة املعلمي – رحه اهلل – عن أهل عصره َديفًْنا بالرد على أب رية، وبقي من يكشف عن املرتضى 

تزويره على أم املؤمنني، ونسأل اهلل أن يوفق العلماء وطلبة العلم لذلك.
))) قاله الطربي، ينظر: تفسي الطربي ))/6)7).

))) تنظر آراء الصحابة والتابعني يف )باب رضاع الكبي( من مصنف عبد الرزاق )458/7).
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معلومات فتوىف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن))).

هذا هو الثابت عنها، أما زيادة دخول الداجن فسيأيت الكالم عليها.

ثالثًا: حىت إن قيل بأن قولا مرجوح فيقال: إهنا متمسكة بعموم نص حديث 
سامل، واْلُمَخصُِّص هو الذي يتاج إىل دليل، واجملتهد قد خيفى عليه النص املخصُِّص، 
وهذا يقع يف سائر أبواب العلوم، فال حمل للتثريب هنا، ومل جيُِْب َعائشَة َأَحٌد بالنص 
اْلُمَخصِّص، )ولذلك ملا كانت عائشة تناظر أم سلمة يف كوهنا ترى أن ذلك كان 
أمالك يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة  خاصًّا بسامل، تقول لا عائشة: 
حسنة فتسكت أم سلمة وال تنطق حبرف، وهذا إما رجوع إىل مذهب عائشة، وإما 

انقطاع يف يدها())).

رابًعا: أن عائشة -رضي اهلل عنها- مل تتفرد برأيها هذا، بل هو قول طائفة من 
الزبي  بن  اهلل  وعبد  موسى  وأب  وعلي  عن حفصة  ُرِوَي  وقد  واخللف)))،  السلف 
وسلمان بن ربيعة من الصحابة)4)، وهو قول عروة بن الزبي وعطاء والقاسم بن حممد 

والليث بن سعد)5).

))) أخرجه مسلم )670)).
))) زاد املعاد )5/)58( بتصرف يسي.

))) جمموع الفتاوى )4)/60(، زاد املعاد )578/5).
)4) ينظر: تفسي القرطيب ))/)6)(، وسلمان بن ربيعة اختلف يف صحبته، وقد ُحِكَي أن أبا موسى 
رجع عنه، ويتاج إىل تأمل، واهلل أعلم وينظر: فتح الباري )49/9)(، املسائل الفقهية اليت حكي فيها 

رجوع الصحابة )ص/)64).
)5) فتح الباري )49/9)(، زاد املعاد )579/5(، تفسي ابن كثي ))/4)6(، وقد ضعف احلافظ وروده 
عن علي ألنه من رواية احلارث بن األعور عنه عند ابن حزم، ومل أقف عليه يف احمللى بروايته عن احلارث 

عنه فاهلل أعلم، وإمنا رواه من طريق عبد الرزاق وسيأيت خترجيه.
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البلدان  يف  معروف  قول  هو  بل  القول،  من  ببدع  ليس  أنه  النََّظَر  يَلِفُت  ومما 
واألمصار، فعطاء )مفيت احلرم()))، والقاسم بن حممد )عامل وقته باملدينة مع سامل 

وعكرمة()))، والليث بن سعد )عامل الديار املصرية())).

خامًسا: أن مما يبني خذالن الطاعنني يف عائشة باختيارها لذا القول = أن من 
العلماء من جعل من مرجحات هذا القول اختيار عائشة له من وجهني، أذكر الوجه 
املهم منهما طلًبا لالختصار، قال ابن القيم -رحه اهلل-: وحنن نشهد بشهادة اهلل 
ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة أن أم املؤمنني مل تكن لتبيح سرت رسول اهلل صلى 
ليبيح  انتهاكه ومل يكن اهلل عز وجل  اهلل عليه وسلم حبيث ينتهكه من ال يل له 
ذلك على يد الصديقة املربأة من فوق سبع مساوات وقد عصم اهلل سبحانه ذلك 
اجلناب الكرمي، واحلمى املنيع، والشرف الرفيع أمت عصمة، وصانه أعظم صيانة، وتوىل 
صيانته وحايته، والذب عنه بنفسه ووحيه وكالمه، قالوا: فنحن نوقن ونقطع، ونبت 
الشهادة هلل، بأن فعل عائشة -رضي اهلل عنها- هو احلق، وأن رضاع الكبي يقع 
به من التحرمي واحملرمية ما يقع برضاع الصغي، ويكفينا أمنا أفقه نساء األمة على 

اإلطالق()4).

أقول: والرتجيح بأمر خارجي معروف يف علم األصول، واملرجحات كثية تبلغ 
وهذا  الصحابة)5)،  منصب  من  غًضا  يوجب  اخلربين  أحد  يكون  أن  ومنها  املائة، 

))) سي أعالم النبالء )78/5).

))) سي أعالم النبالء )54/5).
))) سي أعالم النبالء )6/8))).

)4) زاد املعاد )584/5).
)5) املستصفى يف علم األصول ))/479 - 480).
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داخل يف هذا املعىن يف اجلملة، واهلل أعلم.

سادًسا: أن هذا القول َمرِويٌّ عن علي أيًضا، فقد روى فتواه بذلك احلافظ عبد 
الرزاق يف مصنفه -ومن طريقه ابن حزم يف احمللى)))-، وعلى ذلك فإما أن يكون هذا 
هو احلق ألن القائل به معصوم -يف زعم الرافضة-، وإما أن يكون غلطًا فينتقض 
القول بعصمة األئمة، فيتهاوى أعظم أصل لديهم، وال خمرج لم من أحد هذين 

القولني إال أن يلج اجلمل يف سم اخلياط، وليس بواجل.

بن  حممد  طريق  من  ماجه  ابن  أخرجها  الصحيفَة  الداجِن  َأْكِل  زيادة  سابًعا: 
إسحاق عن عبد اهلل بن أب بكر عن عمرة عن عائشة به))).

وخالف ابن إسحاق الثقات - كمالك ويىي بن سعيد وغيمها)))- يف روايته 
بذه الزيادة، فهي زيادة منكرة.

فقد أخرجه احلافظ اجلورقاين من طريق ابن ماجه يف األباطيل واملناكي وقال: 
هذا حديث باطل، تفرد به حممد بن إسحاق، وهو ضعيف احلديث، ويف إسناد هذا 

احلديث بعض االضطراب()4).

))) أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )7/)46( - ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )0)/8( - من طريق ابن 
جريج عن عبد الكرمي عن سامل بن أب اجلعد، ومل يتبني يل عبد الكرمي هل هو اجلزري الثقة، أم ابن 
أب املخارق الضعيف؛ ألن ابن جريج يروي عنهما جيًعا، ولعله اجلزري، فابن القيم أورده يف الدي 

)584/5( حمتًجا به، واهلل اعلم.
))) أخرجه ابن ماجه )944)).

))) ينظر: صحيح مسلم )670)(، ))67)).
)4) األباطيل واملناكي )ص/98)(، وحممد بن إسحاق ضعفه بعض النقاد، والظاهر أنه ال يصل إىل درجة 

الضعف، وينظر القول فيه يف ترجته.
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قلت: وهذا االضطراب أشار إليه احلافظ أبو احلسن الدراقطين يف العلل فلينظر)))، 
وقد ذهب احلافظ أبو حممد ابن حزم إىل أبعد من ذلك فقال: وقد غلط قوم غلطًا 
شديًدا، وأتوا بأخبار ولَّدها الكاذبون وامللحدون، منها: أن الداجن أكل صحيفة 
فيها آية متلوة فذهب ألبتة، ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين، ووصفهن 
بتضييع ما يتلى في بيوتهن حىت تأكله الشاة فيتلف، مع أن هذا كذب ظاهر 
ومحال ممتنع ... فصح أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن اهلل من جوز 

هذا أو صدق به())).

قلت: وعلى فرض صحته فقد تكلم عنه ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث، 
وأعرضُت عن نقله تفاديًا لإلطالة))).

هذا ما وقْفُت عليه من شبه الرافضة اليت تستحق أن جياب عنها مما ليس له 
تعلق بوقعة اجلمل، وقد ظهر وجه احلق فيها -بإذن اهلل- وأن ال مطعن بذلك على 
أم املؤمنني -رضي اهلل عنها-، وهناك رسالة علمية جيدة بعنوان: )الشبهات النقلية 
ملخالفي أهل السنة يف مسأليت اإلمامة والصحابة(، عقد فيها الباحث مبحثًا يف رد 
الشبهات النقلية عن عائشة -رضي اهلل عنها-)4)، أما الوقوف عند كل فرية بال مرية 
فذلك مما ال آخر له، وال منتهى إليه، وهو من تضييع الزمان مع اجلهال، وسيأيت 

كالم ابن العرب يف ذلك، واهلل املوفق.

))) العلل للدراقطين )5)/)5)).
))) اإلحكام يف أصول األحكام )77/4 - 78).

))) ينظر: تأويل خمتلف احلديث )ص/440).
)4) الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة يف مسأليت اإلمامة والصحابة )ص/598( ألحد بن سعيد بن 

مسفر القحطاين.
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واآلن ُتْذَكُر الشبُه اليت تعلق با الرافضة يف وقعة اجلمل بعد ذكر مقدمات خمتصرة 
عن مذهب أهل السنة فيما شجر بني الصحابة عن الوقعة.

مذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة

يسن قبل احلديث عن وقعة اجلمل ِذْكُر معتقد أهل السنة واجلماعة فيما وقع 
بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على وجه االختصار، حىت ال ينجر 
املسلم من حيث ال يشعر إىل تتبع كتب التاريخ للعلم بتلك الفنت فيعلق يف قلبه 
قد  التاريخ  من كتب  أن كثيًا  سيما  عنهم-، ال  اهلل  الصحابة -رضي  شيء حنو 

جعَت الغث والسمني، وقليل من املؤرخني من يفُْعىَن بنقد األخبار ومتحيصها.

قال أبو بكر اْلَمرُّوِذي: مسعت أبا عبد اهلل -يعين أحد بن حنبل- يقول: إن قوًما 
يكتبون هذه األحاديث الرديئة يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد 
حكوا عنك أنك قلت: أنا ال أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه األحاديث 
يعرفها، فغضب وأنكره إنكارًا شديًدا وقال: باطل، معاذ اهلل، أنا ال أنكر هذا، لو كان 

هذا يف أفناء الناس ألنكرته، كيف يف أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم.

وقال: أنا مل أكتب هذه األحاديث. قلت ألب عبد اهلل: فمن عرفته يكتب هذه 
األحاديث  يستأهل صاحب هذه  نعم,  قال:  أيهجر؟  الرديئة وجيمعها  األحاديث 
الرديئة الرجم, وقال أبو عبد اهلل: جاءين عبد الرحن بن صاحل, فقلت له: حتدث 
بذه األحاديث؟ فجعل يقول: قد حدث با فالن, وحدث با فالن, وأنا أرفق به، 
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وهو يتج, فرأيته بعد فأعرضت عنه ومل أكلمه())).
أقول: ولشيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-  كالم كثي متفرق يف هذا، أحيل 
على بعضه خشية اإلطالة، وأنقل منه ما خص به عائشة، قال: ونعتقد أن ما شجر 
بني أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرهم إىل اهلل، ونرتحم على عائشة 

ونرتضى عليها()))، ولينظر: جمموع الفتاوى)))، والفتاوى الكربى)4).
وإمنا أنقل نقلني مهمني ألين وجدهتما يف غي مظنة.

األول: لإلمام الزاهد أب املظفر اخلزاعي )ت))5(، قال ابن املستويف اإلربلي: 
أردت أن أمسع عليه كتاب )مقتل عثمان( -رضي اهلل عنه- البن أب الدنيا فأىب عَليَّ 

وقال: لو رأيناه ما رويناه()5).
والثاني: لعصريِّ ابن تيمية اإلمام ابن دقيق العيد، قال -رحه اهلل-: ما نقل فيما 
شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فال يلتفت إليه، وما كان صحيًحا 
أوَّْلَناه على أحسن التأويالت، وطلبنا له أجود املخارج؛ ألن الثناء عليهم من اهلل 

سابق، وما نقل عنهم حمتمل التأويل، واملشكوك ال يبطل املعلوم()6).
وهذا الذي قاله حنو ما قال حرب األمة ابن عباس، قال -رضي اهلل عنهما-: ال 
تسبوا أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم فإن اهلل عز وجل قد أمر باالستغفار لم 

وهو يعلم أهنم سيقتتلون()7).

))) السنة ))/)50( للخالل.
))) الفتوى احلموية )ص/448).
))) جمموع الفتاوى ))/)5)).

)4) الفتاوى الكربى )658/6(، ))/445).
)5) تاريخ إربل ))/44).

)6) تشنيف املسامع )4/)84( للزركشي.
)7) احلجة يف بيان احملجة ))/95)).
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وقعة الجمل في ُسُطور

        كان علي وعثمان – رضي اهلل عنهما – يف املدينة، وكان اخلوارج قد 
النيب صلى  املؤمنني عثمان – رضي اهلل عنه – وقتلوه، وكان أزواج  حاصروا أمي 
اهلل عليه وسلم قد خرجوا قبل ذلك إىل مكة فرارًا من الفنت، فبويع لعلي – رضي 
اهلل عنه – حبكم احلال وغلبة الرأي يف املدينة، واستأذن طلحة والزبي – رضي اهلل 
عنهما – عليًّا يف االعتمار فأذن لما، فالتقيا بعائشة بكة فرأت عائشة أن عثمان 
بُِغَي عليه، وأن هؤالء اخلوارج قتلوه يف شهر حرام وبلد حرام، فطالبت بدم هؤالء 
القتلة، فأطاعها الناس على ما رأت من األمر باملصلحة فساروا إىل البصرة للصلح 
وإىل إخراج قتلة عثمان، وسار عليٌّ إىل البصرة بعد أن كان قاصًدا الشام، وحدثت 
تلك الواقعة اليت مسيت بوقعة اجلمل، نسبة إىل اجلمل الذي ركبته أم املؤمنني عائشة 
– رضي اهلل عنها -)))، وقد َمرَّ – وسيأيت - أنه مل خيرج أحد من أصحاب رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقصد القتال، ولكنه ففَْعَلُة أهل الفنت.

     كل ذلك وقع حلكمة شاءها اهلل تعاىل، وابتالًءا منه سبحانه وتعاىل، وحىت 
يتعلم الناس كيفية التعامل مع الفنت، وغي ذلك من احلكم واآلداب.

))) البداية والنهاية )57/7)).
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ُشَبُه الرافضة عن عائشة -رضي اهلل عنها- في وقعة الجمل

اهلل  عائشة -رضي  على  الرافضة  اختلقته  ما  بعض  السابق  الفصل  يف  مر  قد 
هناك  فجعلُتها  اجلمل،  وقعة  اختلقوها يف  أكاذيب  عدة  ذلك  من  وكان  عنها-، 
فيما مل يثُبْت عنها مطلًقا، وليس له وجود ألبتة، وهنا يُْذَكُر ما ُرِوَي وحرَّفوا فيه، أو 
كان ُمشتبًها يتاج إىل إيضاح، وقد استفدتُّ يف بعض أَْوُجِه الردود من كالم شيخ 

اإلسالم ابن تيمية، والعالمة عبد العزيز الدهلوي -رحهما اهلل-.

الشبهة األولى: أنها خالفت أمر اهلل في قوله )وقرن في بيوتكن وال تبرجن 
تبرج الجاهلية األولى())).

  واجلواب: من مخسة أوجه))):

اجلاهلية  تربج  تتربج  مل  لكنها  عنها-،  اهلل  نعم خرجت -رضي  األول:  الوجه 
الكذب عليها كما سلف أن اختلقوا  الدليل، وإال فهو  األوىل، وقائل ذلك عليه 

األكاذيب يف حقها.

ملصلحة  اخلروج  عدم  على  يدل  ال  البيوت  يف  بالقرار  األمر  أن  الثاين:  الوجه 
وحاجة، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ألزواجه )إنه قد أذن لكن أن تخرجن 
ذلك  وغي  املريض،  وعيادة  الرحم،  لصلة  خترج  أن  للمرأة  فيجوز  لحاجتكن))))، 
مما فيه مصلحة، وعائشة -رضي اهلل عنها- خرجت ملصلحة األمة بأكملها، وهو 

))) منهاج الكرامة )ص/75).
))) منها ما استفدته من منهاج السنة )7/4))(، وخمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/68)).

))) أخرجه البخاري )4795(، ومسلم )5796).
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إصالح ذات البني، واجتهدت يف ذلك، وعليه يقال:

الوجه الثالث: أهنا إذا خرجت جمتهدة فقد مر بيان حال اجملتهد، ال سيما وقد 
وافقها صحابة جمتهدون ال يوصفون جبهل، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحه اهلل 
-: واجملتهد املخطئ مغفور له خطؤه، وإذا غفر خطأ هؤالء يف قتال املؤمنني – يعين 
عليًّا ومن قاتله - فاملغفرة لعائشة لكوهنا مل تقر يف بيتها إذ كانت جمتهدة أوىل())).

األمي  أن  أنفسهم  الشيعة  يف كتب  التواتر  بطريق  ثبت  قد  أنه  الرابع:  الوجه 
أركب فاطمة – رضي اهلل عنها – على مطية وطاف با يف حمالت املدينة ومساكن 
األنصار طالًبا منهم اإلعانة على ما غصب من حقها يف زعمهم)))، ومل يعدوا ذلك 
مطعًنا يف فاطمة أن خرجت من دارها، وهذا من اتباعهم الوى يف االنتقاص من 

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

الوجه اخلامس: أن عائشة -رضي اهلل عنها- ندمت على خروجها ندامة كلية 
بال ريب، قال احلافظ الذهيب:

وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيها إىل البصرة، وحضورها يوم 
اجلمل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ(. 

وقال: فإهنا ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك، على أهنا ما فعلت ذلك إال 
متأولة قاصدة للخي كما اجتهد طلحة بن عبيد اهلل، والزبي بن العوام، وجاعة من 

الكبار -رضي اهلل عن اجلميع-())).

))) منهاج السنة )0/4))).
))) خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/69)).

))) سي أعالم النبالء ))/77)(، ))/)9)).
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وكانت -رضي اهلل عنها-  إذا ذكرت يوم اجلمل تبكي حىت تبل مخارها كما مر 
قبل، والتائب من الذنب ال يفَُعيفَُّر به، ومن َعيفََّر تائًبا بذنب قد تاب منه فقد ظلمه، 
وإن مل يذكر توبته منه فقد بته وافرتى عليه، ولئن كان هذا يف حق آحاد الناس فهو 

يف حق صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكد وأوجب.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: فمن ذكر ما عيب عليهم ومل يذكر 
توبتهم اليت با رفع اهلل درجتهم كان ظاملا لم())).

العزيز  عبد  العالمة  الشيخ  ذكر  الدهلوي:  الشيخ  توجيه  على  ُمِهٌم  تفََعقٌُّب 
الدهلوي -رحه اهلل- وجًها يف الرد على هذه الشبهة يتاج إىل تنبيه، وهو: أن جيع 
رجال املؤمنني أبناء ألزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم باالتفاق، وجيع من كان مع 
الصديقة يف سفرها فهم أبناؤها، ولذا طلبت القصاص من القتلة فال إشكال، وال 

قيل وال قال))).

قلت: وفيه نظر؛ ذلك أن أمهات املؤمنني -رضي اهلل عنهن- أمهات يف احلرمة 
والتحرمي، ال يف احملرمية، نفَبََّه عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، قال -رحه اهلل-: وقد 
أجع املسلمون على حترمي نكاح هؤالء بعد موته على غيه، وعلى وجوب احرتامهن، 
فهن أمهات املؤمنني يف احلرمة والتحرمي ولسن أمهات املؤمنني يف احملرمية، فال جيوز 
لغي أقاربن اخللوة بن، وال السفر بن، كما خيلو الرجل ويسافر بذوات حمارمه())).

))) منهاج السنة )07/6)).
))) خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/69)).

))) منهاج السنة )69/4)).
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وقال احلافظ ابن حجر: قوله تعاىل )وأزواجه أمهاهتم( أي: يف االحرتام وحترمي 
نكاحهن، ال يف غي ذلك مما اختلف فيه على الراجح())).

الشبهة الثانية: أن طلحة والزبير أخرجاها من منزلها وسافرا بها))).

واجلواب على ذلك من وجوه))):

الوجه األول: أنه مر قبل أهنما مل خيرجاها من منزلا، وإمنا التقت بما يف مكة.

الوجه الثاين: أن طلحة والزبي كانا معظمني لعائشة، وثالثتهم من أبعد الناس 
عن الفاحشة.

الوجه الثالث: أهنا سافرت مع حمارمها كعبد اهلل بن الزبي، وهو الذي كان يملها 
وَمسُُّه لا جائز بالكتاب والسنة واإلجاع، وأما العسكر الذين قاتلوها فلوال أنه كان 

يف العسكر حممد بن أب بكر مد يده إليها ملد يده إليها األجانب.

وكل ذلك مما يرى به املؤمن لطف اهلل تعاىل وتدبيه بزوج نبيه صلى اهلل عليه 
وسلم، وأن اهلل يفظها حىت من أن متَُسَّ من غي حمرم لا، وقد أتى َجبَّاٌر من اجلبابرة 
فأراد أن يتناول هاجَر زوَج نيب اهلل إبراهيَم ففَُقِبَضْت يُده قبضًة شديدًة ثالَث مرات 
فما َمسَّها)4)، فلئن كان هذا يف زوج نيب اهلل إبراهيم – عليه السالم – فكيف بزوج 

أشرف اخللق وأفضلهم حممد صلى اهلل عليه وسلم؟

))) فتح الباري ))/8)).
))) منهاج الكرامة )ص/75).

))) مستفاد من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحه اهلل -.
)4) أخرجه البخاري )58))(، ومسلم )94)6).
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وهذا مما يستبني لك به بطالن أي هتمة رميت با أم املؤمنني املربأة عائشة – 
رضي اهلل عنها - يف عرضها، واهلل أعلم.

الشبهة الثالثة: أنها خرجت إلى البصرة لقصد القتال))).
مل خيرج أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقصد القتال، ومن 
زعم ذلك يف حقهم كان كاذبًا، وقد قالت عائشة -رضي اهلل عنها- حني سألا 
القعقاع بن عمرو: أي أُمَّة َما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بفيَُنَّ 

إصالح بني الناس())).

وأرسَلْت إىل أب موسى األشعري -رضي اهلل عنه-: )من عائشة أم املؤمنني إىل 
عبد اهلل بن قيس األشعري، سالٌم عليك، فإين أحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو أما 
بعد: فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت، وقد خرجت ُمْصِلَحًة بين الناس 
َفُمْر َمْن ِقبفََلك بالقرار يف منازلم والرضا بالعافية حىت يأتيهم ما يبون من صالح 

أمر املسلمني ...())).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: مل تقاتل ومل خترج لقتال وإمنا خرجت 
لقصد اإلصالح بني املسلمني، وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني 
لا فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حىت تبل 

مخارها()4).

))) منهاج الكرامة )ص/76).
))) تاريخ الطربي ))/9)).

))) الثقات البن حبان ))/)8)).
)4) منهاج السنة )6/4)))
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الشبهة الرابعة: أنها في طريقها سمعت نباح كالب الحوأب فلم ترجع))).
أخرج أحد وابن حبان -واللفظ له- أن قيس بن أب حازم قال: ملا أقبلت عائشة 
مرت ببعض مياه بين عامر طرقتهم ليال، فسمعت نباح الكالب، فقالت: أي ماء 
هذا؟ قالوا: ماء احلوأب؟ قالت: ما أظنين إال راجعة، قالوا: مهاًل يرحك اهلل، تقدمني 
فياك املسلمون، فيصلح اهلل بك، قالت: ما أظنين إال راجعة، إين مسعت رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم يقول: )كيف بإحداكن تنبح عليها كالب الحوأب)))).

والجواب من وجهين: 

الوجه األول: أن احلديث خمتلف يف صحته، فضعََّفه جاعٌة من احلفاظ، كيحىي 
بن سعيد القطان)))، وابن طاهر املقدسي)4)، وابن اجلوزي)5)، وابن العرب)6)، فإن 
قيل بضعفه تسقط الشبهة رأًسا، وإن قيل بصحة احلديث -وهو الذي عليه بعض 

املتأخرين)7)- فيقال:
الوجه الثاين: يف نص الرواية ما يبني أن عائشة -رضي اهلل عنها- كانت راجعة، 
وأعادت ذلك مرتني، لكن حصل أن شهد مروان بن احلكم مع ثانني رجاًل من 
دهاقني تلك الناحية أن هذا املكان مكان آخر وليس باحلوأب، قال ابن العرب: 

))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/86)).
))) أخرجه أحد )6/)5(، وابن حبان )5)/6))).

))) سي أعالم النبالء )00/4)).
)4) ذخية احلفاظ )4/))9)).

)5) العلل املتناهية ))/66)).
)6) العواصم والقواصم )ص/8))).

)7) صححه احلافظ الذهيب يف املغين ))/4))(، واحلافظ يف الفتح )))/55(، والشيخ األلباين يف سلسلة 
األحاديث الصحيحة )474).
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وكانت أول شهادة زور دارت يف اإلسالم))).

قال: فكان  فإنه  أيًضا -وهو شيعي معتزيل)))-  املسعودي  توجيه  قلت: وهذا 
ذلك أول شهادة زور أقيمت يف اإلسالم())).

مث إنه ليس يف اخلرب هني صريح ينايف االجتهاد، على أنه لو كان فال يرد حمذورًا 
أيًضا؛ ألهنا اجتهدت فسارت حني مل تعلم أن يف طريقها هذا املكان، ولو أرادت 
الرجوع مل ميكنها لعدم املوافقة عليه، وليس يف احلديث بعد هذا النهي أمر بشيء 
لتفعله، فال جرم مرت على ما قصدته من إصالح ذات البني املأمورة به بال شبهة)4).

نهبوا  البصرة  أتوا  لما  عنها-  اهلل  أن عسكرها -رضي  الخامسة:  الشبهة 
بيت المال، وأخرجوا عامل األمير عثمان بن حنيف األنصاري مهانًا مع أنه من 

صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)5).

والجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه األول: كل ما حصل لعثمان بن حنيف -رضي اهلل عنه- مل تكن عائشة 
عاملة به وال راضية، بل ملا أخرجوه من قصره مهانًا إىل طلحة والزبي استعظما أن 

يكون ذلك، وأخربا عائشة فأمرت أن خيلى سبيله، ويذهب حيث شاء)6).

))) العواصم والقواصم )ص/)))).
))) قال احلافظ ابن حجر: كتبه طافحة بأنه كان شيعيًّا معتزليًّا.

)ص/)7)  التاريخ  يف كتابة  املسعودي  منهج  منهجه:  يف  للفائدة  وينظر   ،)5((/5( امليزان  لسان    
للسويكت، أمسى املطالب يف سية أمي املؤمنني علي بن أب طالب للصالب ))/706).

))) مروج الذهب ))/95)).
)4) ينظر: خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/77)).
)5) ينظر: خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/77)).

)6) تاريخ الطربي ))/7)(، البداية والنهاية )60/7)).
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قال الشيخ الدهلوي: هذه األمور مل تقع برضاء عائشة وال علمت بذلك، حىت 
أهنا ملا علمت ما جرى يف حق عثمان بن حنيف اعتذرت له واسرتضته())).

الوجه الثاين: أن املرء إذا تربأ من عمل ما جاز أن يفُْنَسَب إليه، بل نسَبُته إليه من 
الُبهَتاِن الذي هنى اهلل ورسوله عنه، وقد أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم خالد بن 
الوليد إىل بين جذمية فدعاهم إىل اإلسالم فلم يسنوا أن يقولوا: أسلمنا فقالوا: صبأنا 
صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر فلما ذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
رفع يده وقال: )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد))))، ومل يقل أحٌد إن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر خالًدا بذلك، ومثله يقال هنا: إن عائشة – رضي اهلل 

عنها - ما أمرت بذلك، بل أمرت بالفه.

الشبهة السادسة: أن عمارًا - رضي اهلل عنه – قال: إني ألعلم أنها زوجته 
في الدنيا واآلخرة ولكن اهلل ابتالكم لتتبعوه أو إياها))).

والجواب عن ذلك من أربعة أوجه:

األثر يدل على فضيلة  فيقال: هذا  الدليل عليهم)4)،  يفُْقَلَب  أن  الوجه األول: 
عائشة – رضي اهلل عنها - ال ذمِّها، وهذا الذي فهمه األئمة احلفاظ، فأورده اإلمام 
البخاري وتلميذه احلافظ الرتمذي – رحهما اهلل - يف )باب فضل عائشة()5)، ومما 

))) خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/69)).
))) أخرجه البخاري )9))4(، والنسائي )5405).

))) من شبه التيجاين وقد رد عليه الشيخ إبراهيم الرحيلي أيضا يف االنتصار للصحب واآلل.
)4) قلب الدليل هو على وجه يكون ما ذكره املستدل يدل عليه ال له.

ينظر: شرح الكوكب املني )8/4))).
)5) صحيح البخاري )6/5)(، جامع الرتمذي )707/5).
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يؤيد هذا الفهم الصحيح أن رجاًل نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: اغرب 
مقبوًحا منبوًحا أتؤذي حبيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم))).

وقال احلافظ ابن حجر: فكان ذلك يعد من إنصاف عمار، وشدة ورعه وحتريه 
قول احلق())).

وقال ابن هبية: يف هذا احلديث أن عمارًا كان صادق اللهجة، وكان ال تستخفه 
اخلصومة إىل أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من 

احلرب())).

فهذا فهم العلماء احلفاظ لذا الدليل، وأنه دليل على فضلها ال ذمها، وهذا تعزيز 
لقلة فهم الرافضة للنقليات.

الوجه الثاين: أن عائشة نفسها -رضي اهلل عنها- لقيت عمارًا يف وقعة اجلمل 
فقال لا حني فرغ القوم: يا أم املؤمنني، ما أبعد هذا املسي من العهد الذي عهد 
إليك! قالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: واهلل إنك ما علمت قوال باحلق. قال: 

احلمد هلل الذي قضى يل على لسانك)4).

وهذه شهادة عزيزة حفل با عمار، وقد َصَدقفََها الَقوَل أمامها، َفَشِهدْت له بأنه 
قفَوَّال للحق -رضي اهلل عنهما-.

))) أخرجه الرتمذي )888)).
))) فتح الباري )))/58).
))) فتح الباري )))/59).

)4) تاريخ الطربي ))/)6(، وصححه احلافظ يف الفتح )))/58).
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الوجه الثالث: تعلق بعض الرافضة بقول عمار )ولكن اهلل ابتالكم لتتبعوه أو إياها(.

واجلواب: أن ذلك أيًضا مما يدل على فضيلتها بني أصحاب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وِعَظِم مكانتها عندهم، ووجه ذلك: أن االبتالء هو االمتحان، 
فامتحنهم اهلل أن يطيعوا رأيه أو يطيعوا رأي زوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
اْلُمَعظََّمِة عندهم، فعمَّاٌر أراد بيان أن احلق كان مع علي -رضي اهلل عنه-، وعلم أن 
يف ِجِبلَِّة الناس ميَلها إىل قول من كان معظًما عندها، فأخرب الناس أنه مؤمن بفضل 
عائشة، وأهنا زوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن ال يملنَّكم هذا الفضل 
الذي تعرفونه منها أن متيلوا إىل رأيها، وتدعو احلق ملكانة عائشة عندكم، وقريب 
من هذا قول عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما- لعروة ملا عارضه برأي أب بكر 
وعمر: أراهم سيهلكون أقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقول: هنى أبو 

بكر وعمر))).

 قال اخلطيب: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إال أنه ال ينبغي 
أن يفَُقلََّد أحٌد يف ترك ما ثبتت به سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))).

قلت: بعد تدوين هذا الوجه بدة -واهلل الشهيد العامل- وقفُت مصادفة على 
كالم للعالمة املعلمي -رحه اهلل- يف التنكيل يقول فيه حنًوا من هذا، ويف كالمه 
طول لكن أنقل منه الشاهد، قال: أكثر الناس ُمْغَروَن بتقليد من يفَُعظَُّم يف نفوسهم، 
والغلو يف ذلك ... فإن زاد املنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك املتبوع كان 
أشد لغلو متبعيه. خطب عمار بن ياسر يف أهل العراق قبل وقعة اجلمل ليكفهم 

))) أخرجه الضياء يف املختارة )04/4)).
))) الفقيه واملتفقه ))/78)).
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عن اخلروج مع أم املؤمنني عائشة فقال: واهلل إهنا لزوجة نبيكم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
يف الدنيا واآلخرة ولكن اهلل تبارك وتعاىل ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أم هي( أخرجه 
البخاري يف الصحيح من طريق أب مرمي األسدي عن عمار، وأخرج حنوه من طريق 
أب وائل عن عمار فلم يؤثر هذا يف كثي من الناس بل روي أن بعضهم أجاب قائاًل: 

فنحن مع من شهدت له باجلنة يا عمار())).

قلت: وإمنا قلُت ذلك وبفَيفَّْنُتُه لئال يقال: حنله وما عزاه، واهلل املوفق.

هذا  مثل  فاهتبال  -وحاشاه-  شتمها  قيل:  أن  هب  يقال:  أن  الرابع:  الوجه 
املطعن يف وقت الفتنة يدل على غل القلب على الصحابة، وتصيُِّد املثالب، وتفََقفُِّر 
الفوات، وليس ذلك من أدب املؤمنني الذين وصفهم اهلل يف كتابه بقوله )َوالَِّذيَن 
َجاُؤوا ِمن بفَْعِدِهْم يفَُقوُلوَن َربفََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبفَُقونَا بِاإِلميَاِن َوال جَتَْعْل 
يف قفُُلوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربفََّنا ِإنََّك َرءوٌف رَِّحيم(. وقد كان الصحابة -رضي اهلل 
عنهم- يقع بينهم ما يقع بني الرجل وأخيه من خصومة، فيأمرهم النيب صلى اهلل عليه 
وسلم بالعفو، وال يعيب عليهم ذلك، ومن أجل ما َسطََّر اإلمام أبو نعيم األصبهاين 
يف هذا املعىن قوله -رحه اهلل-: فال يتتبع هفوات أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وزللهم، ويفظ عليهم ما يكون منهم يف حال الغضب واملوجدة إال مفتون 
الرسول  الصحابة -رضي اهلل عنهم- حبضرة  دينه، وقد كان جيري بني  القلب يف 
صلى اهلل عليه وسلم ويف غيبته فيبلغه من اهلل تعاىل ذلك اخلصام والسباب يف حال 
الغضب واملوجدة أشياء فال يأخذهم به، وال يعيب ذلك عليهم بل يأمرهم بالعفو، 

))) التنكيل با يف تأنيب الكوثري من األباطيل ))/90)).
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ويضهم على التآلف، ويطفئ ثائرة الغضب، وثورة البشرية، وذلك مثل ما جرى 
بني السيدين سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وكالمها من الفضل يف الدين باحملل 
العظيم ...()))، يف أمثلة أخرى ذكرها -رحه اهلل- إىل أن قال: فأما حال الغضب 

واْلَمْوِجَدة فال  اعتبار به، وال حجة فيه())).

قلت: إذا كان هذا يف حال الغضب واْلَمْوِجَدة، فكيف بن ينتهز وقت الفتنة 
ليتصيد الكلمات اليت قيلت فيها ليطعن با يف الصحابة -رضي اهلل عنهم-.

هذا دليل على الفتنة، وزيغ القلب، فاللهم إنا نربأ إليك من فعائلهم.

الشبهة السابعة: أنها كانت تقول في آخر الحال: قاتلت عليًّا وودت أني 
كنت نسًيا منسيًّا))).

أواًل: هذه الرواية ما صحت بذا اللفظ، ولو صحت ملا كان يف ذلك ما يطعن 
به عليها، والذي صح أهنا كانت تذكر يوم اجلمل وتبكي بكاًء شديًدا حىت يبتل 
مخارها)4)، والذي يف صحيح البخاري أهنا قالت حني دخل عليه ابن عباس يثين 

عليها قبل موهتا: وددت أين كنت نسًيا منسيًّا)5).
ثانًيا: قد ثبت أن عليًّا قال: واهلل لوددت أين مت من قبل اليوم بعشرين سنة)6). 

وما عدَّ أحٌد ذلك مطعًنا يف علي -رضي اهلل عنه-.

))) اإلمامة والرد على الرافضة )ص/44)).

))) اإلمامة والرد على الرافضة )ص/45)).
))) ينظر: خمتصر التحفة اإلثين عشرية )ص/69)(، أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/47)).

)4) ينظر: خمتصر التحفة االثين عشرية )ص/70)).
)5) أخرجه البخاري ))475).

)6) الكامل يف التاريخ ))/54)).
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الشبهة الثامنة: أنها كانت ال تذكر عليًّا بخير))).

أن  عتبة  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  به  ما حدث  الشبهة  املتشبث بذه  عمدة 
عائشة أخربته قالت: أول ما اشتكى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيت ميمونة 
فاستأذن أزواجه أن ميرض يف بيتها فأذن له قالت: فخرج ويد له على الفضل بن 
عباس ويد له على رجل آخر، وهو خيط برجليه يف األرض قال عبيد اهلل: فحدثت به 
ابن عباس فقال: أتدرون من الرجل اآلخر الذي مل تسم عائشة؟!، هو علي ولكن 

عائشة ال تطيب له نفًسا))).

والجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه األول: أن الشراح أجابوا على ذلك بأوجه، منها: أن عائشة أبمت الرجل 
الثاين ألنه مل يتعني يف املسافة كلها، فكان يتوكأ على الفضل تارة وعلى علي تارة))).

الوجه الثاين: أنه قد يقع بينهما -رضي اهلل عنهما- شيء من بواعث النفس 
البشرية اليت ال تثريب فيها إن مل حتمل على قول أو فعل حمرم؛ ال سيما إن كانت 
ُتذَكُِّر بشيء يؤذي النفس، وقد كان من خرب علي -رضي اهلل عنه- أن أْلَمَح إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بفراق عائشة)4)، واإلنسان ال يب رؤية من يُذَكِّرُه 
با ال يب، أو يتذكر به ماٍض قد أفل عنه وتأثر به، وأقرب ما يتضح به هذا الوجه 
ما أخرج البخاري من حديث الصحاب اجلليل وحشي قاتل حزة قبل إسالمه، فقد 

))) أحاديث أم املؤمنني عائشة ))/74(، وعبارته: وكانت – أحيانا – ال تذكره بي.
))) أخرجه أحد )8/6))).
))) فتح الباري ))/56)).

)4) وهذا من شبههم، وأرجأت اجلواب عليه يف حل أربعة إشكاالت يف واقعة اإلفك.
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قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد إسالمه )أنت قتلت حمزة؟( فقال: قد كان 
من األمر ما بلغك، قال: )فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني)))).

قال احلافظ ابن حجر: وفيه أن املرء يكره أن يرى من أوصل إىل قريبه أو صديقه 
أذى، وال يلزم من ذلك وقوع الجرة املنهية بينهما())).

قلت: فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يب رؤيته لئال يتذكر حزة لشدة وقع 
موته على فؤاده، ومل يكن الذي وقع على عائشة بالني كما جاء خرب تَأَلُِّمها يف 
قصتها يف اإلفك، وُرِوَي عنها أهنا قالت: َلمَّا ُرِمْيُت ِبَا ُرِميُت أردتُّ أن أُلِقَي نفسي 

يف قليب))).

ومعلوم أنه يصل أال يب اإلنسان أن يذكر امسًا لوقعة يف زمن معني، مث يؤوب 
قلبه بفَْعَد بفُْعِد العهد فتطيب العالقة حىت تبلغ منتهى احلسن، وهو ما حصل بني 
عائشة وعلي -رضي اهلل عنهما- يف آخر أمرمها كما تقدم يف الباب الثاين، وسيأيت 
الكالم يف الوجه الرابع، ويكفي من ذلك شهادهتا له بأنه ما غي وال بدََّل، وأمرها 

بأن يبايعه الناس يف خالفته.

))) أخرجه البخاري ))407).
علي  األستاذ  من كالم  بعضه  استفدت  البشرية  الطبيعة  حيث  من  التنبيه   ،)(7(/7( الباري  فتح   (((
الطنطاوي – رحه اهلل – يف كتابه تعريف عام بدين اإلسالم )ص/76)(، لكنه قال كلمة ال أجتاسر 
أن أقولا يف جناب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فإنه قال: لقد عفا الرسول عن وحشي قاتل حزة ملا 
أسلم، لكن غلبته طبيعته البشرية فيما ال خيالف اإلسالم وال يضر الرجل فقال له: )ال تجعلني أراك) 

فكان يتوارى عن عينيه(.
))) أخرجه البزار )8)/)))(، والطرباين يف األوسط ))/84)(، وهو من رواية حممد بن خالد بن خداش 

عن أبيه وفيهما كالم؛ ولذا صدرته بصيغة تدل على التضعيف.
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وإن كان اجتهاد ابن عباس -رضي اهلل عنه- صحيًحا يف هذا اخلرب = فعائشة 
ابن حجر -رحه  احلافظ  قال  ِذْكَر االسم، وليس يف ذلك هجران حمرم،  هجرْت 
اهلل- وهو يتكلم عن نوع الجر اجلائز: وما كان من املغاضبة بني األهل واإلخوان 
فيجوز الجر فيه برتك التسمية مثاًل، أو برتك بسط الوجه مع عدم هجر السالم 

والكالم())).

الوجه الثالث: أن عائشة -رضي اهلل عنها- ذََكَرْت أن عليًّا -رضي اهلل عنه- 
كان مسيًئا فيها)))، تعين بذلك يف تلميحه الذي مر قبل وسيأيت اجلواب عليه، وهي 
زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومل يأخذ الرافضة ذلك مطعًنا على علي -رضي اهلل 
عنه- مع أنه مقتضى طرد مسلكهم، لكن أهل السنة يقولون: برأ اهلل ساحتهما من 

كل يفُبفَْهَتان ِبِه ممَّن ال خالق له.

الوجه الرابع: إن قيل: إنه وقع بينهم شيء من القول فقد تقدم ما وقع بينهما 
يف آخر حياهتم من العالقة احلسنة واإلكرام الذي أقر به حىت بعض الرافضة، وأهنا 
كانت حتيل عليه بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم، على أنه ال يستبعد أن هذا 
علي  بني  العالقة كانت  ألن  عنهما-؛  اهلل  -رضي  عباس  ابن  من  اجتهاًدا  كان 
وعائشة آخر األمر -وقد كانت بعد حرب- كما قالت عائشة -رضي اهلل عنها-: 
إنه واهلل ما كان بيين وبني علي يف القدم إال ما يكون بني املرأة وأحائها، وإنه على 

))) فتح الباري )0)/497).
))) أخرجه البيهقي يف الدالئل )4/)7(، وابن شبه يف تاريخ املدينة ))/7))(، وهو يف صحيح البخاري 
))4)4(؛ لكنه تصحف إىل )مسلًما(، نبََّه على ذلك احلافظ يف الفتح )7/7)4(، وهو تصحيف 
من )مسيًئا( كما عند عبد الرزاق واإلمساعيلي وأب نعيم يف املستخرجني وابن مردويه، وسيأيت تنبيه إىل 

كذبة لعلها من صنيع الناصبة.
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َمْعَتَبيِت ملن األخيار.

قلت: وقد استشنع الكرماين هذه الزيادة اليت رويت عن ابن عباس)))، مع أن لا 
أصاًل ووروًدا، وإمنا نبهُت على ذلك ألبني باإلشارة إىل األكاذيب املستشنعة اليت 
رووها بني عائشة وعلي من أهنا سجدت شكًرا هلل حينما قتل)))، ومثله مما يُْدَرُك زيُفُه 
من أول وهلة لقارئ تلك العالقة احلميمة بينهما، ولو ذهب الذاهب يتتبع كل ما 
قيل ألفىن عمره وراء هذا الضرب من الكذب الذي ال آخر له، وقد قال ابن العرب: 

وال تذهب الزمان يف مماشاة اجلهال فإن ذلك ال آخر له())).

وقد صدق احلافظ ابن كثي حني قال: )وال التفات إىل خرافات الشيعة والرافضة، 
فإن جهلهم قد سارت به الركبان()4).

))) فتح الباري ))/56)).
))) أحاديث عائشة أم املؤمنني ))/8))).

))) العواصم من القواصم )ص/67).
)4) الفصول يف اختصار سية الرسول )ص/)9)).



  

الفصل الثالث
في ذكر الفوائد واآلثار اإليجابية لحادثة اإلفك القديمة 

والمعاصرة
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الفصل الثالث
في ذكر الفوائد واآلثار اإليجابية لحادثة اإلفك القديمة 

والمعاصرة
قبل الولوج يف الفوائد واآلثار يسن ذكر شيء خمتصر عن التعريف حبادثة اإلفك 

القدمية واملعاصرة؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.

حادثة اإلفك القديمة ومهمات تتعلق بها باختصار
الناس، مث  يفجأ  فهو بتان  فيه،  يدل على كذب ال شبهة  اسم  اإلفك  أصل 
أصبح علًما بالغلبة على القصة اليت اهتمت فيها الصديقة با برأها اهلل منه يف كتابه 
عليه  اهلل  النيب صلى  عادة  أنه كانت  الواقعة  تلك  ما جرى يف  العزيز)))، وحاصل 
بني  قرع  املريسيع  غزوة  أراد  فحني  نسائه،  بني  قرع  والسفر  اخلروج  أراد  إذا  وسلم 
الغزوة، نزلوا يف  القرعة لعائشة -رضي اهلل عنها-، فلما رجعوا من  نسائه فطارت 
ففقدت عقًدا ألختها كانت  املنازل، فخرجت عائشة حلاجتها، مث رجعت  بعض 
أعارهتا إياه، فرجعت تلتمسه يف املوضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا 
يرحلون هودجها، فظنوها فيه، فحملوا الودج، وال ينكرون خفته؛ ألهنا -رضي اهلل 
عنها- كانت فَِتيََّة السن، مل يغشها اللحم الذي كان يثقلها، مث إن النفر ملا تساعدوا 
على حل الودج مل ينكروا خفته، ولو كان الذي حله واحًدا أو اثنني، مل خَيَْف 
عليهما احلال، فرجعت عائشة إىل منازلم وقد أصابت العقد، فإذا ليس با داع وال 
جميب، فقعدت يف املنزل، وظنت أهنم سيفقدوهنا، فيجعون يف طلبها، واهلل غالب 

))) ينظر: تفسي الرازي )))/7))(، التحرير والتنوير )8)/6))(، )8)/7))).
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على أمره يدبر األمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إال 
بقول صفوان بن املعطل: إنا هلل وإنا إليه راجعون، زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم. وكان صفوان قد عرس يف ُأْخَريَات اجليش؛ ألنه كان كثي النوم -كما جاء 
يف صحيح ابن حبان والسنن)))- فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول احلجاب، 
فاسرتجع وأناخ راحلته، فقربا إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ومل تسمع منه 
إال اسرتجاعه، مث سار با يقودها حىت قدم با، وقد نزل اجليش يف حنر الظهية، فلما 
رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد اخلبيث عدو اهلل ابن 
أب متنفًسا، فتنفس من كرب النفاق واحلسد الذي بني ضلوعه، فجعل يستحكي 
اإلفك ويستوشيه، ويشيعه ويذيعه، وجيمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، 

فلما قدموا املدينة أفاض أهل اإلفك يف احلديث))).

زمن حادثة اإلفك
وقيل:  أربع،  سنة  يف  فقيل: كان  اإلفك()))،  تاريخ  على  يتفقوا  )مل  املؤرخون 

مخس، وقيل: ست)4). واألقرب أهنا يف مخس.

متولِّي كبر هذه الفتنة والتنبيه إلى كيد ناصبي
قالت عائشة – رضي اهلل عنها-: )الذي توىل كربه(: عبد اهلل بن أب سلول)5).

))) سنن أب داود ))46)(، صحيح ابن حبان )54/4)).
))) زاد املعاد ))/59)( بتصرف يسي.

))) اإلصابة ) 07/8)).
)4) البداية والنهاية )78/4)(، وينظر: فتح الباري )))/0))).

)5) أخرجه البخاري )4749(، ومسلم )96)7).
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قال ابن جرير: ال خالف بني أهل العلم بالسي أن الذي بدأ بذكر اإلفك، وكان 
جيمع أهله ويدثهم، عبد اهلل بن ُأب بن سلول، وفعله ذلك على ما وصفت كان 

توليه كرب ذلك األمر))).

وقصدُت بيان هذا ألكشف التهمة الناصبية اليت اختلقها بعض الناس جتاه علي 
-رضي اهلل عنه- أنه وقع يف عائشة، وأنه هو الذي توىل كرب ذلك، والذي ثفََبَت يف 
كشف هذه التهمة هو اإلمام اجلبل حممد بن مسلم بن شهاب الزهري -رحه اهلل-، 
وذلك أن الوليد بن عبد امللك كان يظن أن الذي توىل كرب ذلك علي -رضي اهلل 
َ له الزهريُّ أنه ابن ُأَبٍّ ومل خَيَْف منه، قال -رحه اهلل-: كنت عند الوليد  عنه- فبفنيَّ
بن عبد امللك ليلة من الليايل وهو يقرأ سورة النور مستلقًيا، فلما بلغ هذه اآلية )إن 
الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم( حىت بلغ )والذي توىل كربه( جلس مث قال: يا أبا 
بكر من توىل كربه منهم أليس علي بن أب طالب؟ قال: فقلت يف نفسي ماذا أقول؟ 
لئن قلت: ال، لقد خشيت أن ألقى منه شرًّا، ولئن قلت: نعم لقد جئت بأمر عظيم. 
قلت يف نفسي: لقد عودين اهلل على الصدق خيًا. قلت: ال. قال: فضرب بقضيبه 
على السرير مث قال: فمن؟ فمن؟ حىت ردََّد ذلك مرارًا قلت: لكن عبد اهلل بن أب))).

قال احلافظ ابن حجر: وكأن بعض من ال خي فيه من الناصبة تقرب إىل بين أمية 
بذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إىل غي وجهه لعلمهم باحنرافهم عن علي، فظنوا 

َ الزهري للوليد أن احلق خالف ذلك، فجزاه اهلل تعاىل خيًا())). صحتها حىت بفنيَّ

))) تفسي ابن جرير )7)/97)).
))) فتح الباري )7/7)4(، هذه رواية ابن مردويه، وينظر: حلية األولياء ))/69)).

))) فتح الباري )7/7)4).
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موقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما حصل

استلبث النيب صلى اهلل عليه وسلم الوحي شهًرا مل يوَح إليه شيء يف شأن أم - )
املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها-، وكان حينها استشار أصحابه يف فراقها.

استوثق عن حال عائشة -رضي اهلل عنها- من موالهتا بريرة فلم تذكر عنها - )
إال نومها عن العجني لصغر سنها.

خطب الناس يستعذرهم من أذى كيد عدو اهلل املنافق ابن سلول.- )

أبيها، ووعظها وذكرها باهلل، - 4 ذهب إىل عائشة -رضي اهلل عنها- يف بيت 
وأخربها أهنا إن كانت بريئة فسيربئها اهلل.

ومل خيرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بيت أب بكر حىت أُْنزَِل عليه، مث - 5
ُسرَِّي عنه وهو يضحك فكان أول كلمة قالا: )يا عائشة أما اهلل فقد برأِك(.

موقف الصحابة – رضي اهلل عنهم -
جلُة  وكان  وامتحانًا،  ابتالًءا  الفتنة  هذه  تقع  أن  بالغة  تعاىل حلكمة  اهلل  شاء 
الصحابة -رضي اهلل عنهم- سلموا من القول يف عائشة – رضي اهلل عنها -، وقد 
ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم  أدبم اهلل تعاىل يف قوله تعاىل )َلْوال ِإْذ مسَِ
ِإْفٌك مُِّبني(، وتكلم بكالم أهل اإلفك ثالثة من الصحابة، هم:  َخيفْرًا َوقَاُلوا َهَذا 
الثالثة  فُجِلَد هؤالء  أثاثة، وحنة بنت جحش،  ثابت)))، ومسطح بن  حسان بن 

))) على اختالف فيه، وينظر: االستيعاب )884/4)(، البحر احمليط )6/)40).
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النيب صلى  قال  وتكفيًا)))،  تطهيًا لم  عنهم –  اهلل  الصادقون – رضي  املؤمنون 
اهلل عليه وسلم: )ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له 

وطهور)))).

والعجيب الذي يبهر العقل مدى اإلميان والصرب واليقني الذي آتاه اهلل أبا بكر  
-رضي اهلل عنه -، وثبات جأشه، وقوة قلبه، وثقته بربه، فلم يؤثر عنه أنه تكلم 
اهلل  أعزنا  وقد  فكيف  قط،  اجلاهلية  هذا يف  لنا  قيل  ما  واهلل  قال:  أن  إال  بكلمة 

باإلسالم؟!())).

قال احلافظ ابن حجر - رحه اهلل -: وفيه تثبت أب بكر الصديق يف األمور؛ 
ألنه مل ينقل عنه يف هذه القصة مع متادي احلال فيها شهًرا كلمة فما فوقها إال ما 
ورد عنه يف بعض طرق احلديث أنه قال: واهلل ما قيل لنا هذا يف اجلاهلية فكيف بعد 

أن أعزانا اهلل باإلسالم؟!()4).

حل أربعة استشكاالت في هذه الحادثة

األول: ما بال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توقف يف أمرها، وسأل عنها، 
وحبث واستشار، وهو أعرف باهلل وبنزلته عنده وبا يليق به، وهال قال: )سبحانك 

هذا بتان عظيم( كما قاله فضالء الصحابة؟

))) زاد املعاد ))/64)).
))) أخرجه البخاري ))680(، ومسلم )4558).

))) ينظر: املعجم الكبي للطرباين )))/6))).
)4) فتح الباري )480/8).
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الباهرة اليت جعل اهلل هذه القصة سببا لا،  فاجلواب: أن هذا من متام احلكم 
وامتحانا وابتالء لرسوله صلى اهلل عليه وسلم، وجلميع األمة إىل يوم القيامة، ليفع 
بذه القصة أقواما، ويضع با آخرين، ويزيد اهلل الذين اهتدوا هدى وإميانًا، وال يزيد 
الظاملني إال خسارًا، واقتضى متام االمتحان واالبتالء أن حبس عن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم الوحي شهرًا يف شأهنا، ال يوحى إليه يف ذلك شيء لتتم حكمته اليت 
قدرها وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد املؤمنون الصادقون إميانًا وثباتًا 
على العدل والصدق، وحسن الظن باهلل ورسوله، وأهل بيته، والصادقني من عباده، 
العبودية  ولتتم  سرائرهم،  وللمؤمنني  لرسوله  ويظهر  ونفاقًا،  إفًكا  املنافقون  ويزداد 
املرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة اهلل عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن 
أبويها، واالفتقار إىل اهلل والذل له، وحسن الظن به، والرجاء له، ولينقطع رجاؤها 
من املخلوقني، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من اخللق، ولذا وفَّْت 

هذا املقام حقه)5).

الثاني: قول علي -رضي اهلل عنه- حني استشاره النيب صلى اهلل عليه وسلم 
يف شأن عائشة -رضي اهلل عنها- )النساء سواها كثي()6)، كأهنا يشي عليه بفراقها 

تلميًحا ال تصرًيا، وهذا مما قد يفل به الرافضة ومن تأثر بم.

والجواب من وجهين:
الوجه األول: أن عليًّا -رضي اهلل عنه- مل جيزم يف إشارته على رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم بفراقها؛ ألنه عقب ذلك بقوله )وسل اجلارية تصدقك( ففوض األمر 

)5) زاد املعاد ))/)6)).
)6) أخرجه البخاري ))66)(، ومسلم )96)7).
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يف ذلك إىل نظر النيب صلى اهلل عليه وسلم فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة 
ففارقها، وإن أردت خالف ذلك فاحبث عن حقيقة األمر إىل أن تطلع على براءهتا؛ 
ألنه كان يتحقق أن بريرة ال ختربه إال با علمته، وهي مل تعلم من عائشة إال الرباءة 

احملضة))).

النيب  الذي قاله علي حله عليه ترجيح جانب  الثاين: أن هذا الكالم  الوجه 
صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيل، وكان صلى اهلل 
عليه وسلم شديد الغية، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 

إىل أن يتحقق براءهتا فيمكن رجعتها))).

قال ابن القيم: ففََعِليٌّ ملا رأى أن ما قيل مشكوك فيه، أشار برتك الشك والريبة 
إىل اليقني ليتخلص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الم والغم الذي حلقه من 

كالم الناس، فأشار حبسم الداء))).

قلت: فلم يكن ذلك عن طعن فيها، وحاشا عليًّا -رضي اهلل عنه- أن يكون 
منه ذلك، وإمنا راعى جانب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكثر مما راعى جانب 
غيه، ومن فقهه أنه رأى أن ذلك قد يكون من ارتكاب أدىن الضررين، قال الثوري: 
رأى ذلك هو املصلحة يف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم)4). ولو كان متهًما لا، أو 
فهم النيب صلى اهلل عليه وسلم منه ذلك لكان عامله با عامل به مسطًحا وحساَن 

))) فتح الباري )468/8).

))) فتح الباري )468/8).
))) زاد املعاد ))/60)).

)4) فتح الباري )468/8).
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وَحْنة، ومل يكن هذا، َفَدلَّ ذلك على نزاهته وعدم هتمته لا، وكمال علمه وعدله 
-رضي اهلل عنه-.

الثالث: مِلَ ملَْ يد املنافق الذي توىل كرب هذه الفنتة، وأقيم احلد على الثالثة؟

والجواب: أن في ذلك عدة أقوال:

فقيل: ألن احلدود ختفيف عن أهلها وكفارة، واخلبيث ليس أهال لذلك، وقيل: 
إنه كان يستوشي احلديث وجيمعه ويكيه، وخيرجه يف قوالب من ال ينسب إليه، 
وقيل: احلد ال يثبت إال باإلقرار أو ببينة، وهو مل يقر بالقذف، وال شهد به عليه 
أحد، فإنه إمنا كان يذكره بني أصحابه، ومل يشهدوا عليه، ومل يكن يذكره بني املؤمنني 
وقيل: حد القذف حق اآلدمي، ال يستوىف إال بطالبته، وإن قيل: إنه حق هلل، فال 
بد من مطالبة املقذوف، وعائشة مل تطالب به ابن أب، وقيل: بل ترك حده ملصلحة 
هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وتكلمه با يوجب قتله مرارًا، 
وهي تأليف قومه، وعدم تنفيهم عن اإلسالم، فإنه كان مطاًعا فيهم، رئيًسا عليهم، 

فلم تؤمن إثارة الفتنة يف حده، ولعله ترك لذه الوجوه كلها))).

الرابع: ما الفرق بني كالم ابن ُأَبِّ املنافق والصحابة الذين تكلموا يف عائشة ومِلَ 
ملَْ يستعذر النيب صلى اهلل عليه وسلم الثالثة كما استعذر من ابن ُأَبِّ؟

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحه اهلل-: الفرق بني ابن ُأَبٍّ وغيه ممن تكلم 
يف شأن عائشة أنه كان يقصد بالكالم فيها عيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
نقتله.  قالوا:  فلذلك  به،  ينتقصه  بكالم  ويتكلم  به،  العار  وإحلاق  عليه،  والطعن 

))) زاد املعاد ))/)6)).
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يتكلموا با يدل على  بالف حسان ومسطح وحنة؛ فإهنم مل يقصدوا ذلك ومل 
ذلك؛ ولذا إمنا استعذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من ابن أبٍّ دون غيه())).

موقف الرافضة مما رميت به الصديقة وحادثة اإلفك المعاصرة
نزل القرآن الكرمي برباءة عائشة -رضي اهلل عنها-، وأقيم احلد على من تكلم 
فيها باإلفك، لكن ما زالت الرافضة حتنق على عائشة ويبهتوهنا، ويتمنون رجعتها 
جللدها، واالنتقام منها – قبحهم اهلل -، ففي حبار األنوار للباطين اجمللسي، و)حق 
اليقني يف معرفة أصول الدين( لعبد اهلل شرب الشيعي )أنا أبا جعفر الباقر قال: أما 
لو قد قام قائمنا، لقد ردت إليه احلمياء حىت جيلدها احلد )لفريتها على أم إبراهيم 

بزعمهم(، وحىت ينتقم البنة حممد فاطمة منها())).

وقد مر بك أن قذف عائشة كفر باإلجاع، ومع ذلك تراهم يرجفون با برأها 
اهلل منه يف كتابه، وبذا تعلم أن ما فاه بعض الرافضة احلانقني احلاقدين قريًبا هو 
معتقدهم الذي يدينون به يف أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها-، غي أن منهم 

من يبطن ذلك تقية، لكن األمر كما قال زهي بن أب سلمى:
َوِإْن َخاَلَففففففففففا خَتَْفى َعلَففففففففففى اْلنَّاِس تفُْعَلِمججَوَمْهَمففففففففففا َتُكْن َعْنَد اْمففففففففففرٍِئ ِمْن َخِليفَْقٍة

ويسن اآلن ذكر فوائد حادثة اإلفك القدمية، مث تفُْرَدُف بفوائد املعاصرة، واهلل 
املعني.

))) الصارم املسلول على شامت الرسول ))/)4)).
))) ينظر: حبار األنوار )))/)4)(، حق اليقني يف معرفة أصول الدين ))/5)).
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فوائد حادثة اإلفك القديمة
حلادثة اإلفك القدمية فوائد متعددة، يف أبواب خمتلفة من العلوم، وقد أخرب اهلل 
تعاىل يف كتابه أهنا خي فقال: )ال حتسبوه شرًّا لكم بل هو خي لكم(، وقد ذكر 
الزخمشري منها بعًضا يف الكشاف مث قال: فوائد دينية، وأحكام، وآداب، ال ختفى 

على متأمليها())). 
ووجدت أن منها فوائد ختص عائشة -رضي اهلل عنها-، وفوائد تشريعية نفعت 

األمة، وفوائد اجتماعية وسلوكية، أذكر منها شيًئا على وجه االختصار.
الفوائد اليت  اْخُتصَّْت با عائشة -رضي اهلل عنها-.- )

أن اهلل تعاىل رفع درجتها بأال يقطع عنها األجر، ففي شتيمة احلاقدين مزيد •-
أجر لا، ومن عجيب حكمة اهلل أن هذا من فقهها الذي قالته عندما ُأْخربَت 
أن ناًسا يتناولون الصحابة حىت أبا بكر وعمر فقالت: ما تعجبون من هذا؟ 

انقطع عنهم العمل فلم يب اهلل أن يقطع عنهم األجر())).

ومما يروى عن ابن مهدي أنه قال: لوال أين أكره أن يفُْعَصى اهلل، لتمنيُت أن •-
ال يبقى أحد يف املصر إال اغتابين! أيُّ شيء أهنأ من حسنة جيدها الرجل يف 

صحيفته مل يعمل با؟!)))

ظهور فضيلتها يف ابتالءها، فإن البالء النازل على األولياء خي)4).•-

))) تفسي الكشاف ))/8))).
))) تاريخ بغداد )))/)5)).

))) سي أعالم النبالء )95/9)).
)4) تفسي القرطيب )))/98)).
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ظهور منزلتها بأن أنزل اهلل تعاىل فيها قرآنًا يتلى إىل يوم القيامة يف براءهتا.•-

ُ مكانتها عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن اغتم ألمرها، وخطب •- تفَبفنيُّ
الناس يستعذرهم يف ابن سلول.

أن يف ظهور اإلفك وإذاعته خيًا لا من كتمه؛ إذ لوال إظهارهم لإلفك كان •-
جيوز أن تبقى التهمة كامنة يف صدور البعض، وعند اإلظهار انكشف كذب 

القوم على مر الدهر))).

االنتقام ممن رماها باإلفك.•-

بيان أن براءهتا وطهارة عرضها يتعلق بكانة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، •-
قال الزخمشري: ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به من العصاة مل تر 
الّله تعاىل قد غلظ يف شيء تغليظه يف إفك عائشة - رضوان الّله عليها -، 
وال أنزل من اآليات القوارع املشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر 
العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه، ما أنزل فيه 
على طرق خمتلفة وأساليب مفتنة، كل واحد منها كاف يف بابه، ولو مل ينزل 
الدارين جيًعا،  القذفة ملعونني يف  الثالث لكفى با، حيث جعل  إال هذه 
وتوعدهم بالعذاب العظيم يف اآلخرة، وبأّن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد 
عليهم با أفكوا وبتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم احلق الواجب الذي هم أهله، 
حىت يعلموا عند ذلك َأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ اْلُمِبنُي فأوجز يف ذلك وأشبع، وفصل 
وأجل، وأكد وكّرر، وجاء با مل يقع يف وعيد املشركني عبدة األوثان إال ما 

))) تفسي الرازي )))/8))).
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هو دونه يف الفظاعة، وما ذاك إال ألمر ... وبرَّأ عائشة بذه اآليات العظام 
يف كتابه املعجز املتلّو على وجه الدهر، مثل هذه التربئة بذه املبالغات، فانظر 
كم بينها وبني تربئة أولئك؟ وما ذاك إال إلظهار علّو منزلة رسول الّله صلى 
الّله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة حمل سيد ولد آدم، وخية األّولني واآلخرين، 
الّله عليه  العاملني. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى  الّله على  وحجة 
وسلم وتقّدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق، فليتلق ذلك من 
آيات اإلفك، وليتأّمل كيف غضب اهلل يف حرمته، وكيف بالغ يف نفى التهمة 

عن حجابه())).

صيورهتا حبال تعلق الكفر واإلميان بقدحها ومدحها؛ فإن اللَّه تعاىل ملا نص •-
على كون تلك الواقعة إفًكا، وبالغ يف شرحه فكل من يشك فيه كان كافرًا 

قطًعا، وهذه درجة عالية))).

إليه، وأهنا حدت اهلل تعاىل حني برءها ومل •- بيان تعلقها باهلل تعاىل وجلوءها 
حتمد أحًدا سواه.

بيان فضيلة الذابني عن عائشة -رضي اهلل عنها-، قال احلافظ ابن حجر يف •-
فوائد احلديث: وفيه فضيلة قوية ألم مسطح ألهنا مل حُتَاِب ولَدها يف وقوعه يف 

حق عائشة بل تعمدت سبَُّه على ذلك())).

))) تفسي الكشاف ))/)))).
))) تفسي الرازي )))/8))).

))) فتح الباري )480/8).
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قلت: فمحابة الطاعنني يف النيب صلى اهلل عليه وسلم، والطاعنني يف أصحابه •-
نقلة الدين، وشنآن من نابذهم = من رقة الديانة، وضعف األمانة، فاللهم 

رحاك باإلسالم.

بيان تواضعها وأهنا كانت ترى أهنا أحقر من أن ينزل اهلل فيها قرآنًا.•-

تعاىل، •- اهلل  حكمة  من  وذلك  القيامة،  يوم  إىل  املربأة  بوصف  حظيت  أهنا 
الصديقة  يقول: حدثتين  عنها  إذا حدث  األجدع  بن  ولذلك كان مسروق 
بنت الصديق حبيبة حبيب اهلل املربأة))). وكانت كنية مسروق -رحه اهلل- )أبو 

عائشة())).

وهنا اتفاقات عجيبة، يجمل أن يوقف عليها بيانًا لما خص اهلل به هذا البيت 
الشريف المبارك:

أن أبا بكر الصديق -رضي اهلل عنه- أحب الرجال إىل رسول اهلل صلى اهلل - )
عليه وسلم، وابنته أحب النساء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فعن عمرو بن العاص 
-رضي اهلل عنه- أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: 

)عائشة( فقلت: من الرجال؟ فقال: )أبوها())).

وابنته - ) القيامة،  يوم  إىل  الصديق  اهلل عنه- حظي بوصف  بكر -رضي  وأبو 
حظيت بوصف املربأة الصديقة إىل يوم القيامة.

))) ينظر: مسند أحد )6/)4)).
))) هتذيب الكمال )7)/)45 - )45).

))) أخرجه البخاري ))66)(، ومسلم )8))6).
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وأبو بكر -رضي اهلل عنه- أعلم األمة باإلجاع)))، فهو أعلم الرجال، وابنته - )
أعلم النساء -كما تقدم-.

أن شامتهما كافر ليس من أهل اإلسالم، قال اْلَمرُّوِذيُّ: سألت أبا عبد اهلل - 4
عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة. قال: ما أرآه على اإلسالم))).

أن رأس من كان يسب أبا بكر -رضي اهلل عنه- هو عبد اهلل بن سبأ اليهودي - 5
رأس الرفض)))، ورأس من كان يسب عائشة -رضي اهلل عنها- عبد اهلل بن أب رأس 
النفاق، وإهنما لَِبْئُس السلف لطاعين أب بكر وعائشة -رضي اهلل عنهما-، فمن 

سب أحدمها فهو رضيع أحد الرجلني ال حمالة.

الفوائد التشريعية والسلوكية اليت نفعت األمة.- )

قبل ذلك أشي إىل أن احلافظ ابن حجر -رحه اهلل- أطنب يف ذكر فوائد القصة 
يف الفتح، وفيها وفوائد خمتلفة يف علوم متنوعة، فليجع إليها من أحب)4).

أحكاًما •- منها  الناس  تعلم  عليه وسلم  اهلل  النيب صلى  زمن  وقائع يف  وقعت 
وحدوًدا، لوالها ملا عرف الناس كيف يتعاملون معها إن وقعت يف عصورهم، 
صيانة  القذف،  حد  شرع  اإلفك  حادثة  يف  التشريعية  الفوائد  أعظم  ومن 
لألعراض أن تنتهك؛ إذ لو أطلق كل أحد لسانه با يشتهي لفسدت األعراض، 

))) ذكر اإلجاع على ذلك غي واحد، منهم منصور بن عبد اجلبار السمعاين.
ينظر: منهاج السنة )497/5).  

))) السنة للخالل ))/)49).
))) الفتاوى الكربى )6/4)4).

)4) فتح الباري )479/8).
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فَشرََع اهلل حدَّ القذف لكف األلسن عن األعراض، ال سيما أن بعض النفوس 
تشتهيه))).

تأديب اهلل لعباده املؤمنني أن يقيسوا األمر على أنفسهم، قال تعاىل: )َلْوال ِإْذ •-
ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخيفْرًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُِّبنٌي(، كما  مسَِ

ذكر ذلك غي واحد من املفسرين))).

أنه من عرف عنه طريق الصالح ال ينبغي أن يعدل عنه بطريق حمتمل))).•-

أن يف تأخر الفرج من اهلل امتحانًا وابتالًءا ومتحيًصا، حىت يُظِهَر املؤمننَي من •-
املنافقني، وحىت تتعلق قلوُب املؤمنني به، وتنتظر فرجه.

قال ابن القيم بعد أن ذكر بعض احلكم كحسن الظن باهلل واالفتقار إليه: •-
فلو أطلع اهلل رسوله على حقيقة احلال من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور 

بذلك، لفاتت هذه احلكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها()4).

ظهور الفضائل اجلمة لعائشة وألبويها، ولصفوان ولعلي بن أب طالب وأسامة •-
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضي)5).

بيان أن آل البيت غي معصومني كما تزعم الرافضة.•-

نصح الزوج زوجه، ووعظه وتذكيه باهلل إن مسع عنه ما يسوء.•-

))) وينظر -للفائدة-: منهاج السنة )64/4)).
))) وينظر: تفسي القرطيب )))/)0)(، البحر احمليط )6/)40).

))) أحكام القرآن )08/4)( للكيا الراسي. 
)4) زاد املعاد ))/)6)).

)5) فتح الباري )480/8).
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وفيها أن املسلم يذب عن املسلم؛ خصوًصا من كان من أهل الفضل، وردع •-
من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل))).

التثبت يف نقل األخبار، والتوثق من الشائعات.•-

علم املنافقني وإدراكهم أن يف اخللوة باملرأة واالختالط با شرًّا، فاهتبلوا اخللوة •-
للطعن، فدل ذلك على أن قدامى املنافقني يعلمون شر االختالط ومفاسده، 
ومن عجائب استنباطات احلافظ ابن حجر -رحه اهلل- من حديث العسيف 
قوله: وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع يف القصة الحتمال أن يفهم املفيت أو 
احلاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص احلكم يف املسألة، لقول السائل 
إن ابين كان عسيًفا على هذا وهو إمنا جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر يف 
ذلك أنه أراد أن يقيم البنه معذرة ما، وأنه مل يكن مشهورًا بالعهر، ومل يهجم 
على املرأة مثاًل، وال استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول المالزمة المقتضية 
من  األجنبي  إبعاد  على  الحث  منه  فيستفاد  واإلدالل،  التأنيس  لمزيد 
بها  ويتسور  الفساد،  إلى  تفضي  قد  العشرة  أمكن؛ ألن  مهما  األجنبية 

الشيطان إلى اإلفساد)))).

وأظن أن أقدم من َنصَّ من السلف بأن االختالط بدعة، هو من ترىب يف بيت 
قال  البصري،  احلسن  اإلمام  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النيب  أصحاب  وعلى  النبوة، 
يف  بالنساء  الرجال  اختالَط  أنَّ  هذا  وأصل   ... اهلل-:  -رحه  رجب  ابن  احلافظ 

))) فتح الباري )479/8).
))) فتح الباري )))/)4)).
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اجملالس بدعة كما قاله احلسن البصري())).

يعرُف  اليت  اْلُمسَتقبحِة  احملدثة  البدع  من  اهلل-  السيوطيُّ -رحه  احلافظ  وذكر 
باتِّفاق  حراٌم  وهذا  بنَّ،  واخللوَة  النسواِن  ُمؤاخاَة   = بدعة  ا  أهنَّ َواخلاصة  العامَّة 
املسلمني، ومستحلُّ هذا كافر، وفاعله على طريق التَّهاون به َعاٍص ضالٌّ مضلٌّ، 
مارٌق من الدِّين، ومفارٌق جلماعة املسلمني -أبعد اهلل فاعله-؛ فإنَّ النَّظَر إىل النِّساء 
الرِحم،  َما َخال ِذي  بَالٍغ  األجانِب، واخللوَة بنَّ، َومساَع كالمهنَّ، حراٌم على كلِّ 

اْلُمحرَِّم بالكتاب والسُّنَِّة وإجاِع األئمَّة())).

وأعتذر من اإلطالة هنا، وإمنا كانت للمرور سريًعا على ما يبني فساد تلك اجللبة 
اليت يثيها اآلن بعض املغرضني املرجفني، الذين ال هم لم إال هتك سرت املؤمنات 

الغافالت، فويل لم.

وغي ذلك من الفوائد، ولعل يف هذا القدر كفاية ومقنع.

))) تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد األطفال )ص/))).
))) األمر باالتباع )ص/)9 – )9).
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فوائد حادثة اإلفك المعاصرة

ظهور حنق الروافض على صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم، حىت ظهر فيهم •-
من يباهل على أن أبا بكر وعمر -رضي اهلل عنهما- يف النار، وْليُْبِشْر من 
فعل ذلك بسوء اخلامتة إن مل يتب، قال أجلح بن عبد اهلل -وهو من شيعة 

الكوفة-: مسعنا أنه ما يسب أبا بكر وعمر أحٌد إال مات قتاًل أو فقيًا))).

ويف بعض من رقت دياناهتم من ال يغضب ألب بكر وعمر -رضي اهلل عنهما-، 
وأهل السنة جيعلون والئهما مقياًسا للسنة، ومن حماسن مقاالت اإلمام زائدة بن 
قدامة الكوفي ما نقله عنه أحد بن يونس، قال: رأيت زهي بن معاوية جاء إىل 
زائدة فكلمه يف رجل يدثه فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: 
من أهل السنة هو؟ فقال زهي: مىت كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس 

يشتمون أبا بكر وعمر - رضي اهلل عنهما -؟!)))

رفعة درجة عائشة كما َمرَّ قبل.•-

انكشاف حقيقة الرافضة ملن كان خمدوًعا بم من العامة وأشباههم.•-

العامل جلهل •- أحناء  فشيًئا يف  شيًئا  يزحف  الذي  الرافضي  االنتشار  من  احلد 
الكثرة حبالم، واخنداعهم ببهرج إعالمهم.

التنبه إىل تلك الدعوة اخلطية اليت تدعو إىل التقارب بني السنة والشيعة، حبجة •-
أن الشيعة يدعون إىل ذلك، وأن ذلك أدعى إىل دعوهتم.

))) هتذيب التهذيب ))/98).
))) هتذيب التهذيب ))/))6).
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الرافضة  به  استغفل  الرفض،  ملد جسور  وتدبي  الفاسدة ختطيط  الدعوة  وهذه 
بعض من مل يفطن ملكائدهم ودسائسهم، يطمسون با معتقد الوالء والرباء أواًل، مث 
يغرون السذج بالشهوات والشبهات، ويقل أهل السنة، ويكثر الرافضة حىت تكون 
لم الصولة واجلولة، مث يسوموا املؤمنني أشد العذاب والنكال، وهذا هو واقع كثي من 

البلدان اليت امتد فيها هذا املذهب الصفوي اخلبيث.

وقد عاش أهل السنة يف بغداد دار السالم، ومهوى أفئدة طالب السنة يف وقتها، 
وكان هناك فنت وقتال بني الرافضة والسنة كما ذكر املؤرخون، وال تعرف هذه الدعوة 
الفاسدة، وحصل أن اصطلحوا مرة ففََعِلَم احلذاق أن ذلك مستغرب، ال يكون إال 

على وجه التقية اليت هي تسعة أعشار دين الرافضة))).

وقد كتب الشيخ الدكتور ناصر القفاري -رفع اهلل قدره وأعزه بالسنة ونصره- 
أطروحَتُه لنيل درجة املاجستي يف )مسألة التقريب بين السنة والشيعة(، ويسن بن 
أراد معرفة وضر هذه الدعوة وتارخيها وحماوالهتا أن يقف عليه، واهلل جيزيه خي اجلزاء.

ظهور تناقض الروافض من وجوه، فتربأ بعضهم من فعلة من توىل كرب حادثة •-
القريبة، وأشاد با بعضهم. ومن وجه آخر حاولوا دفع هتمة الطعن  اإلفك 
عنهم فما استطاعوا ألن ذلك مدون يف كتبهم، وكل ذلك مما تستبني به على 

خطط اخلفاء اليت يدبرون.

وفضائلهم، •- مآثرهم  بذكر  عنهم-  اهلل  -رضي  الصحابة  اإلميان حبب  جتدد 
والذب عنهم.

))) ينظر: البداية والنهاية )))/77).
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ضجيج املنابر، وتسارع الكتبة يف الصحف واجملالت واملواقع العنكبوتية بالذب •-
عن عائشة -رضي اهلل عنها-، على اختالف توجهاهتم، خال من خذله اهلل 

تعاىل َفُمسَّ بضرب من الرفض.

يف كبار •- إليه  يركن  ال  وأنه  معهم،  ومتيع  الرافضة  الين  من  حال  انكشاف 
القضايا.

فال •- عليه وسلم،  اهلل  النيب صلى  لصحابة  املؤمنني  لقدر حمبة  الرافضة  معرفة 
جيرؤون على تكرار ذلك، وإن عادوا ُعْدنا.

َوِعْرِضففففففففففي َوَوالِففففففففففَدُه  َأِب  فِففففففففففَداُء)))فَففففففففففإنَّ  ِمْنُكففففففففففْم  ففففففففففٍد  حُمَمِّ ِلعِففففففففففْرِض 

ظهور مدى اخلي يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، فكم من مقاطٍع ملن عاون 
الرافضة، وكم من الهٍج بتقبيح مذهبهم، وكم منهم من مسى ابنته باسم أم املؤمنني 
عائشة -رضي اهلل عنها- حني وقعت تلك الواقعة؛ إيذانًا منه حببها، وفدائها ولو 
بالروح، فاللهم لك احلمد على هذا اخلي يف األمة، وقد صدق رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم )أمِتي مثل المطر ال يُْدَرى أوله خير أم آخره)))).
َوتَِلْيففففففففففِديِعففففففففففْرٌض ِبِعْرِضي َبْل بِنفَْفِسففففففففففي يفُْفَتَدى طَففففففففففاِريف  َسففففففففففأَْبُذُل  َولَففففففففففُه 

هذا بعض ما سنح يل، واهلل املوفق الادي إىل سواء السبيل.

))) من الطرائف أن أبا عبد اهلل حممد بن فرج الفقيه كان إذا أنشد قصيدة حسان هذه يف الذب عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يقول: هجوت حممًدا صلى اهلل عليه وسلم وأجبت عنه ... البيت. فكان يقال له: 
ليس يتزن البيت هكذا !. فيقول: ال أترك الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم. قال ابن بشكوال: 

يعجبين ما كان يفعله.
ينظر: مستفاد الرحلة واالغرتاب للتجييب )ص/65 - 66).  

))) أخرجه الرتمذي )896)(، وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة )86))).
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الخاتمة

طال البحُث وَتَسْلَسَلْت مسائُلُه تَِباًعا، ومل يكن يف احلسبان أن يطول كذلك 
ألين طلبت االختصار فيه قدر اإلمكان، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، 

وسأذكر هنا أهم النتائج اليت خلصُت إليها:

بيان فضل الصديقة وعلمها وعبادهتا وأخالقها.- )

أهنا أعلم نساء األمة على اإلطالق.- )

بيان مكانتها يف نزول آيات خاصة فيها وبسببها، وأعظم ذلك آيات الرباءة.- )

ا، ومنها ما تفردت به عن سائر نساء األمة - 4 أن مناقبها وفضائلها كثية جدًّ
أجعني.

أهنا أحب زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم إليه ممن كانوا يف حياهتا.- 5

أن الصحابة يعلمون حب النيب صلى اهلل عليه وسلم لا.- 6

اتفاق العلماء على أهنا من أفضل نساء األمة، وأهنا أفضل من خدجية وفاطمة - 7
بعلمها.

أن هناك أمورًا كثية يقل ذكرها عند املتحدثني عن فضلها، من ذلك أهنا أول - 8
امرأة نزل عذرها من السماء، وتفردها بسائل كثية استدركت فيها الصحابة، وغي 

ذلك مما مر قبل.

أن عالقتها بعلي وآل بيته كانت يف منتهى احلسن، حىت ظهر الكذبة فاختلقوا - 9
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عليها األباطيل، أن يف الشيعة أنفسهم من أقر بذه العالقة احلسنة.

أن هناك خمتلقات صنعها الكذبة على لسان عائشة – رضي اهلل عنها – - 0)
وقصدوا بذلك إيقاع الفنت، وتشويه العالقة بينها وبني الصحابة.

الناس - )) تأمر  وأهنا كانت  بعثمان،  بقتل  أمرت  عائشة  أن  الرافضة  زعم  أن 
باخلروج عليه، وأهنا خرجت إىل البصرة إىل القتال، وأهنا من منعت من دفن احلسن 

مع جده = كل ذلك كذب عليها.

إليها يف - )) التحاكم معهم  الرافضة أصول حديث معتربة ميكن  أنه ليس لدى 
نقد األخبار.

أن كتب املتأخرين من الرافضة مليئة بالكذب الصراح الذي يعلم بطالنه من - ))
أول وهلة.

أن هناك شبًها ساقطة تعلق با الرافضة يف الطعن على أم املؤمنني، قد تبني - 4)
فيها حتريفهم، وظهر وجه احلق فيها – بإذن اهلل -.

أن الرافضة حالوا إىل تدبي مكائد إلسقاط أخبار عائشة، والتشكيك فيها، - 5)
وقد ظهر فساد قولم، والكشف عن تدبيهم.

أن معتقد أهل السنة واجلماعة يف الصحابة حبهم وتعظيمهم والكفُّ عما - 6)
شجر بينهم من فنت.

أنه مل يكن مقصد أحد من الصحابة يف خروجهم للبصرة القتال، وأن الذي - 7)
أوقع القتال هم أهل الفنت.
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أن هناك شبًها يف وقعة اجلمل طعنوا با على عائشة، وهي شبه واهية تقدم - 8)
اجلواب عليها.

أن الرافضة من أكذب الناس يف النقليات، وأجهل الناس يف العقليات.- 9)

فضيلة - 0) ظهرت  فقد  بأسرها،  ولألمة  لعائشة  خيًا  اإلفك كانت  حادثة  أن 
اليت  والتشريعات  باألحكام  األمة  وانتفعت  إال كافر،  يرده  ال  با  وبراءهتا  عائشة 
حصلت جرَّاءها، ومثلها حادثة اإلفك املعاصرة من حيث رفعُة درجة عائشة، وبياُن 
فضلها، وجتديُد اإلميان حببها وحب األصحاب، والتذكُي باألحكام واآلداب اليت 
شرعها اهلل يف تلك الواقعة، يف غي ذلك من اآلداب واألحكام، وصدق اهلل تعاىل 

إذ يقول )ال حتسبوه شرًّا لكم بل هو خي لكم(.

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًا.

وكتب
حسين بن حسن باقر
4/ محرم/1432

Bager1402@hotmil.com



www.dorar.net                  ِنيَّة َرُر السَّ الدُّ

136

قصيدة قصيرة متواضعة

املؤمنني  أمِّ  عن   – عنه  اهللُ  َرِضَي   - ثابت  بُن  حساُن  اجلليُل  الصحاِبُّ  َذبَّ 
ِبَقصيَدٍة رَائَِقة،  ونظَم العالمُة ابُن َبِيٍج األندلسيُّ قصيدًة بديعًة أيًضا على لسان 
أم املؤمنني، كال القصيدتني ِمَن الَبْحِر الكامل، وَنَظَم الشيُخ حُممَُّد بُن حممد اْلَماميُّ 
اليعقوِبُّ حديَث اإلفِك يف َقِصيَدٍة َجْزَلٍة ِمْن حَبِْر الرََّجز، َوَأسعَفْتيِن قرييِت الضَِّعيفُة 
اِق  بأبياٍت من الَبْحِر الَبِسيط، فقيَّدهُتا ُهَنا َعَلى َما ِفيَها من َهَنات، طالًبا من ُحذَّ
الشعر ونقَّاِدِه َغضَّ َطْرِفِهم عمَّا فيها، فما قصدُت ِبَا إال ُمغايظَة الَكاِفريَن؛ ألهنا 

مستحبة)))، واهلل املوفق.
ففففففففففَمَواِت َربُّ اْلَعففففففففففْرِش زَكَّاِك َوَقْد َحَففففففففففى ِعْرَضِك ِمْن ِإفْففففففففففِك أَفَّاِكِمففففففففففَن السَّ
ُمِبيفِّنَففففففففففًة آيَففففففففففاٍت  أَنفْففففففففففَزَل  تفُتفْلَففففففففففى َوِفيفَْهففففففففففا ِمَن الَفْحَشففففففففففاِء َنَّاِكَوِفْيففففففففففِك 
ففَُبْشففففففففففرَاِكفَأَنْففففففففففِت أَوَُّل َمففففففففففْن نفََزلَففففففففففْت بفَرَاَءتفَُهففففففففففا َسففففففففففْبِع مَسََواٍت  ففَففففففففففْوِق  ِمْن 
َأَحففففففففففٍد يف  اآليَففففففففففاُت  تفَنفَزَّلَففففففففففِت  َكِمْثِل َما نفََزلَففففففففففْت يف ِعْرِضِك الزَّاِكيَوَمففففففففففا 
َوِإْشففففففففففرَاِكَفَمففففففففففْن ُيَكففففففففففذِّْب ِبَا أَْو مَيْرَتِي َسففففففففففَفًها ِإىَل ُكْفففففففففففٍر  َحففففففففففاَد  فَففففففففففَذاَك 
بِففففففففففَذاَك ِمنفُْهففففففففففنَّ -يَففففففففففا أُمَّففففففففففاه- ِإالَِّكوَُكْنففففففففففِت ِبْكَر َرُسففففففففففْوِل اهلِل َما َحِظَيْت
نفََهففففففففففاِك َعْنففففففففففُه َوَذا ِمْن َفْضففففففففففِل َمْوالِكوََكاَن َفْخففففففففففرًا َلِك ِعْنَد الرَُّسففففففففففوِل َوَما
ِمففففففففففَن اْلنَِّسففففففففففاِء لَففففففففففِك ِمْثاًل َفَسففففففففففاَماِكَوأَنْففففففففففِت رَاِويَففففففففففُة اإلْسففففففففففالِم َمففففففففففا ذََكُروا
يف اْلِعْلففففففففففِم َجاُءوِك َكْي تُففففففففففْديل ِبَفْتواِكوََكاَن َأْصَحاُب َخْيِ الرُّْسِل ِإْن َعِجُزوا
آتَففففففففففاِكوَُكْنِت ممَّففففففففففْن َرَوى ِمْن َصْحِبِه ُسففففففففففنفًَنا ِفيَمففففففففففا َكاَن  اهللُ  َوَخصَّففففففففففِك 
َوُمْكثِففففففففففَرًة ِمنفُْهففففففففففْم  ُمْفِتيَففففففففففًة  َشففففففففففْرَواِكوَُكْنففففففففففِت  يفَْلَقففففففففففْوَن  اْلَفرَائِففففففففففِض ال  َويف 

))) ينظر: زاد املعاد ))/)0)).
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ِكَحىتِّ ِمَن الطِّففففففففففبِّ َواأَلْشففففففففففَعاِر آِخَذٌة َحظًّا َفُسففففففففففْبَحاَن َمففففففففففْن بِاْلِعلِم َحالَّ
َمْنزِلَففففففففففًة اهللُ  اْلَعلِففففففففففيُّ  َحبَففففففففففاِك  َعْليَففففففففففاَء َوالففففففففففرُّوُح بِاْلتَّْسففففففففففِليِم َوافَففففففففففاِكَلَقففففففففففْد 
ِمففففففففففْن مَسْتِففففففففففِه َوَعلَففففففففففى اآلَداِب َربَّففففففففففاِكَنَشففففففففففْأِت يف بفَْيِت َخْيِ الرُّْسففففففففففِل نَاِهَلًة
َوِإَذا تفَوَّابَففففففففففًة  زَاِهففففففففففَدًة  ذََكففففففففففْرِت َذنفْبَففففففففففِك َبلَّ اْلثَّففففففففففوَب َمْبَكاِكوَُكْنففففففففففِت 
َيِضففففففففففْرِك قفَففففففففففْوُل الَِّذي بِاإِلفْففففففففففِك آَذاِكَنَسففففففففففْجِت ثَوَبِك ِمْن ُخْلِق احْلََياِء ففََلْم
َعاَداِكَوَصففففففففففاَر ُحبُِّك ِعْنففففففففففَد اْلُمْؤِمننَي ُهًدى ِفيَمففففففففففْن َكاَن  َوالَعففففففففففاُر  َواخلِْْزُي 
ِذْكففففففففففرَاِكَمَضْت ِسففففففففففُنوٌن طَففففففففففَوْت أَيَّاُمَهففففففففففا أمَُمًا الُقففففففففففرآِن  يف  اهللُ  َوَخلَّففففففففففَد 
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كشاف المصادر والمراجع
القرآن الكريم.- 1

أ-   

األباطيل واملناكري للجورقاين، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، عام 1424- 2

املهدي، - 3 حممد  أمحد  حتقيق  لآلمدي،  الدين  أصول  يف  األفكار  أبكار 
النارش دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الثانية 1424

عبد - 4 بن  الصمد  عبد  اليمن  أليب  للسائر  املقيم  وإطراف  الزائر  إحتاف 
الوهاب بن عساكر، حتقيق حسني حممد عيل شكري، نرش دار األرقم.

حتقيق - 5 للزركيش،  الصحابة  عىل  عائشة  استدركته  ما  إليراد  اإلجابة 
سعيد األفغاين، النارش املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل عام 1358

دار - 6 النارش  اجلوابرة،  باسم  حتقيق  الشيباين،  بكر  أليب  واملثاين  اآلحاد 
الراية بالرياض، الطبعة األوىل، عام 1411

دهيش، - 7 بن  امللك  عبد  حتقيق  املقديس،  للضياء  املختارة  األحاديث 
النارش دار مكتبة النهضة احلديثة، الطبعة األوىل عام 1410

األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف الكتب التسعة ومسندي أيب - 8
بكر البزار وأيب يعىل املوصيل، واملعاجم الثالثة أليب القاسم الطرباين، 
باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  النارش  اجلربوعي،  عيد  بن  لسعود 

اإلسالمية باملدينة النبوية، الطبعة األوىل عام 1427
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العلامء - 9 من  مجاعة  وصححه  ضبطه  اهلرايس،  للكيا  القرآن  أحكام 
بإرشاف النارش، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1403

اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، قدم له إحسان عباس، النارش - 10
دار اآلفاق اجلديدة ببريوت.

دار خرض - 11 النارش  دهيش،  بن  امللك  عبد  للفاكهي، حتقيق  مكة  أخبار 
ببريوت، الطبعة الثانية 1414

اإلمام - 12 النارش جامعة  تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل،  االستقامة البن 
حممد بن سعود، الطبعة األوىل عام 1403

اجليل - 13 دار  النارش  البجاوي،  عيل  حتقيق  الرب،  عبد  البن  االستيعاب 
ببريوت، الطبعة األوىل عام 1412

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، البن األثري، حتقيق عيل معوض وعادل - 14
عبد املوجود، النارش دار الكتب العلمية.

أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب لعيل الصاليب، - 15
النارش مكتبة الصحابة، الطبعة اجلديدة املعتمد عام 1425

دار - 16 البجاوي،  عيل  حتقيق  حجر،  البن  الصحابة  معرفة  يف  اإلصابة 
اجليل، الطبعة األوىل، عام 1412

يف - 17 سبأ  ابن  ودور  املجهر  حتت  عرشية  اإلثني  الشيعة  وعقائد  أصول 
تأسيسها ونشأهتا حلافظ موسى عامر، النارش مكتبة اإلمام البخاري، 

الطبعة األوىل عام 1427
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اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم لعبد احلي احلسني، النارش دار - 18
ابن حزم، الطبعة األوىل عام 1420

إعالم املوقعني البن القيم، حتقيق مشهور حسن سلامن، النارش دار ابن - 19
اجلوزي، الطبعة األوىل، عام 1423

اإلمامة والرد عىل الرافضة أليب نعيم األصبهاين، حتقيق عيل بن نارص - 20
فقيهي، النارش مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة األوىل عام 1415

واملتاع، - 21 واحلفدة  واألموال  األحوال  من  للنبي  بام  األسامع  إمتاع 
الكتب  دار  النارش  النمييس،  احلميد  عبد  حممد  حتقيق  للمقريزي 

العلمية، الطبعة األوىل، عام 1420

املأمون - 22 دار  النارش  قطامش،  املجيد  عبد  حتقيق  عبيد،  أليب  األمثال 
للرتاث، الطبعة األوىل، عام 1400

حسن - 23 مشهور  حتقيق  للسيوطي،  االبتداع  عن  والنهي  باالتباع  األمر 
عام  األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  القيم  ابن  دار  النارش  سلامن، 

1410

إلبراهيم - 24 الضال  الساموي  افرتاءات  من  واآلل  للصحب  االنتصار 
الرحييل، النارش دار الغرباء األثرية، الطبعة الثانية عام 1419

األنساب للسمعاين، حتقيق عمر البارودي، النارش دار اجلنان، الطبعة - 25
األوىل عام 1408
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عام - 26 الكتب،  علم  دار  النارش  املعلمي،  الرمحن  لعبد  الكاشفة  األنوار 
1403

دار - 27 النارش  برجس،  بن  السالم  لعبد  التمثيل  النبيل عىل حكم  إيقاف 
أهل احلديث للنرش والتوزيع، دار العاصمة، الطبعة الثانية عام 1413

ب-   

عبد - 28 وعادل  معوض  عيل  حتقيق  األندليس،  حيان  أليب  املحيط  البحر 
املوجود، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1413

بدائع الفوائد البن القيم، حتقيق هشام عبد العزيز عطا ومجاعة، النارش - 29
مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل عام 1416

البداية والنهاية البن كثري، حتقيق عيل شريي، النارش دار إحياء الرتاث - 30
العريب، الطبعة األوىل عام 1408

البدر املنري البن امللقن، حتقيق مصطفى أبو الغيث ومجاعة، النارش دار - 31
اهلجرة للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل عام 1425

ت -  

تاج العروس للزبيدي، حتقيق عيل هاليل ومجاعة، النارش دار الرتاث - 32
بمطابع  طباعته  إعادة  ومتت   ،1407 عام  الثانية،  الطبعة  العريب، 

حكومة الكويت.

تاريخ إربل البن املستويف اإلربيل، حتقيق سامي الصقار، النارش وزارة - 33
الثقافة واإلعالم بالعراق، عام 1980
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النارش دار - 34 تاريخ اإلسالم للذهبي، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، 
الكتاب العريب، الطبعة األوىل عام 1407

الطبعة - 35 العلمية،  الكتب  دار  النارش  للطربي،  وامللوك  األمم  تاريخ 
األوىل، عام 1407

التاريخ الكبري للبخاري، النارش دار الكتب العلمية، عام 1407- 36

تاريخ املدينة البن شبه، حتقيق فهيم حممد شلتوت، النارش دار الفكر، - 37
عام 1410

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، حتقيق بشار عواد، النارش دار الغرب - 38
اإلسالمي، الطبعة األوىل عام 1422

األصفر، - 39 الدين  حمي  حممد  حتقيق  قتيبة،  البن  احلديث  خمتلف  تأويل 
النارش املكتب اإلسالمي، مؤسسة اإلرشاق، الطبعة الثانية عام 1419

التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، النارش مؤسسة التاريخ العريب، - 40
الطبعة األوىل عام 1420

الرتاتيب اإلدارية للكتاين، اعتناء عبد اهلل اخلالدي، النارش دار األرقم - 41
بن أيب األرقم.

مربة - 42 عن  طبع  الدرويش،  لصالح  والصحابة،  البيت  آل  بني  الرتاحم 
اآلل واألصحاب بالكويت، الطبعة الثانية، 1427

تشنيف املسامع رشح مجع اجلوامع للزركيش، حتقيق سيد عبد العزيز، - 43
وعبد اهلل ربيع، النارش املكتبة املكية، الطبعة األوىل عام 1419
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تعريف أهل التقديس بمراتب املوصفني بالتدليس البن حجر، حتقيق - 44
عاصم القريويت، النارش مكتبة املنار، الطبعة األوىل. 

تعريف عام بدين اإلسالم للطنطاوي، النارش دار املنارة الطبعة األوىل - 45
عام 1409

النارش - 46 الطيب،  أسعد  حتقيق  حاتم،  أيب  البن  العظيم  القرآن  تفسري 
مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل عام 1417

النارش - 47 العظيم البن كثري، حتقيق سامي حممد السالمة،  القرآن  تفسري 
دار طيبة، الطبعة الثانية عام 1420

تفسري مقاتل بن سليامن، حتقيق أمحد فريد، النارش دار الكتب العلمية، - 48
الطبعة األوىل عام 1424

التلخيص احلبري البن حجر، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - 49
عام 1419

عني - 50 اجلوزي،  البن  والسري  التاريخ  عيون  يف  األثر  أهل  فهوم  تلقيح 
النارش  بالقاهرة،  اآلداب  مكتبة  وإخراجه  وضبطه  وحتقيقه  بنسخه 

مكتبة اآلداب، الطبعة األوىل عام 1394

التمهيد البن عبد الرب، حتقيق مصطفى العلوي، وحممد البكري، النارش - 51
املكتبة التجارية )الباز(، عام 1406

املباحث - 52 من  الواسطية  العقيدة  عليه  احتوت  فيام  اللطيفة  التنبيهات 
املنيفة البن سعدي، حتقيق وتعليق أرشف عبد املقصود، النارش أضواء 
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السلف، الطبعة األوىل عام 1420

التنكيل ملا يف تأنيب الكوثري من األباطيل لعبد الرمحن املعلمي، تعليق - 53
وختريج األلباين، والشاويش وحممد محزة، النارش املكتب اإلسالمي، 

الطبعة الثانية عام 1406

هتذيب األسامء واللغات، للنووي، نرشه وعلق عليه وصححه رشكة - 54
العلامء بمساعدة إدارة الطباعة املنريية، النارش دار الكتب العلمية. 

مرشد، - 55 وعادل  الزيبق  إبراهيم  اعتناء  حجر،  البن  التهذيب  هتذيب 
النارش مؤسسة الرسالة.

الرسالة، - 56 مؤسسة  النارش  عواد،  بشار  حتقيق  للمزي،  الكامل  هتذيب 
الطبعة األوىل عام 1400

التوحيد البن خزيمة، حتقيق عبد العزيز الشهوان، النارش دار الرشد، - 57
الطبعة األوىل عام 1408

ث-   

الثقات البن حبان، حتقيق السيد رشف الدين أمحد، النارش دار الفكر، - 58
الطبعة األوىل عام 1395

ج -  

جامع البيان البن جرير، حتقيق عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون - 59
مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، النارش 

دار هجر، الطبعة األوىل عام 1422
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مكتبة - 60 النارش  وآخرين،  شاكر  أمحد  حتقيق  للرتمذي،  الرتمذي  جامع 
مصطفى البايب احللبي، الطبعة الثانية، عام 1398

النارش - 61 زمريل،  فواز  حتقيق  الرب،  عبد  البن  وفضله  العلم  بيان  جامع 
مؤسسة الريان، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، عام 1424

وإبراهيم - 62 الربدوين  أمحد  حتقيق  للقرطبي،  القرآن  ألحكام  اجلامع 
أطفيش، النارش دار الكتب املرصية، الطبعة الثانية عام 1384

به الشيخ املعلمي، - 63 اجلرح والتعديل البن أيب حاتم، صححه واعتنى 
النارش دار إحياء الرتاث العريب، عن طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية 

بحيدر آباد الدكن، الطبعة األوىل 1271

جالء األفهام البن القيم، حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط، النارش - 64
دار العروبة، الطبعة الثانية عام 1407

ح -  

احلجة يف بيان املحجة لقوام السنة األصبهاين، حتقيق حممد ربيع املدخيل - 65
وحممد حممود أبو رحيم، النارش دار الراية، عام 1419

السنة والشيعة، - 66 باتفاق أهل  براءة عائشة الصديقة  املنيعة يف  احلصون 
الكتب  دار  يوسف،  أمحد  السيد  حتقيق  الدمشقي،  عارف  ملحمد 

العلمية، الطبعة األوىل، عام 1425

حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين أمحد بن عيل، - 67
النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل عام 1409
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خ -  

اخلطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثني - 68
عرشية ملحب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، عام 1393

د -  

عبد - 69 بن  اهلل  عبد  حتقيق  للسيوطي،  باملأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر 
املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث، النارش دار هجر، 

الطبعة األوىل عام 1424

سامل، - 70 رشاد  حممد  حتقيق  تيمية،  البن  النقل  مع  العقل  تعارض  درء 
الطبعة  سعود،  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  والنرش  الثقافة  إدارة  النارش 

الثانية عام 1411

عبد - 71 عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  أصوله  وثق  للبيهقي،  النبوة  دالئل 
الطبعة  الريان،  ودار  العلمية،  الكتب  دار  النارش  القلعجي،  املعطي 

الثانية 1408

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن الشافعي، النارش دار - 72
الكتاب العريب.

ذ-   

الفريوائي، - 73 الرمحن  عبد  حتقيق  املقديس،  طاهر  البن  احلفاظ  ذخرية 
النارش دار السلف، دار الدعوة، الطبعة األوىل عام 1416
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ر -  

رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية، النارش الرئاسة العامة إلدارة - 74
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، عام 1413

ز -  

زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم، حتقيق شعيب وعبد القادر - 75
الطبعة  اإلسالمية،  املنار  مكتبة  الرسالة،  مؤسسة  النارش  األرنؤوط، 

السابعة والعرشون، عام 1415

س-   

سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، النارش مكتبة املعارف، الطبعة - 76
األوىل عام 1422

الطبعة - 77 املعارف،  مكتبة  النارش  لأللباين،  الضعيفة  األحاديث  سلسلة 
األوىل عام 1412

السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني، ملحب الدين الطربي، حتقيق - 78
حممد قطب، نرش املكتبة التجارية بمكة املكرمة، )الباز(.

السنة للخالل، حتقيق عطية الزهراين، النارش دار الراية، الطبعة األوىل - 79
عام 1410

سنن ابن ماجه البن ماجه القزويني، بعناية وحتقيق فؤاد عبد الباقي، - 80
النارش دار إحياء الكتب العربية.
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النظامية بحيدر - 81 املعارف  النارش جملس دائرة  للبيهقي،  السنن الكربى 
آباد، الطبعة األوىل عام 1344

بمساعدة - 82 شلبي  املنعم  عبد  حسني  حتقيق  للنسائي،  الكربى  السنن 
الرسالة،  مؤسسة  النارش  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 

الطبعة األوىل 1421

مكتبة - 83 النارش  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق  للنسائي،  النسائي  سنن 
املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية عام 1406

عواد - 84 وبشار  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  للذهبي،  النبالء  أعالم  سري 
ومجاعة حتت إرشافهم، النارش مؤسسة الرسالة، الطبعة احلادية عرشة، 

عام 1422

ش -  

والصحابة - 85 اإلمامة  مسألتي  يف  السنة  أهل  ملخالفي  النقلية  الشبهات 
ألمحد بن سعيد بن مسفر القحطاين، رسالة علمية يف جامعة أم القرى، 

كلية العقيدة قسم أصول الدين، عام 1429

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي، حتقيق أمحد بن سعد - 86
الغامدي، النارش دار طيبة، الطبعة الرابعة عام 1416

محاد، - 87 ونزيه  الزحييل  حممد  حتقيق  النجار،  البن  املنري  الكوكب  رشح 
النارش مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية عام 1418
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رشح صحيح مسلم للنووي، النارش دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة - 88
الثانية عام 1392

رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، - 89
النارش دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاؤه، الطبعة 

الثانية عام 1387

ص -  

تيمية، حتقيق حممد بن عبد - 90 الرسول البن  املسلول عىل شاتم  الصارم 
اهلل بن عمر احللواين وحممد كبري أمحد شودري، النارش رمادي للنرش، 

املؤمتن للتوزيع، الطبعة األوىل عام 1417

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق شعيب األرنؤوط، النارش - 91
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام 1414

عائشة - 92 املؤمنني  أم  عىل  الشيعة  وافرتاءات  أباطيل  نسف  يف  الصاعقة 
للدكتور عبد القادر عطا صويف، النارش أضواء السلف، الطبعة األوىل 

عام 1425

عام - 93 األوىل  الطبعة  بالقاهرة،  الشعب  دار  النارش  البخاري،  صحيح 
1407

صحيح مسلم، دار اجليل، دار اآلفاق اجلديدة.- 94

الرصاع بني اإلسالم والوثنية، للقصيمي، طبع يف القاهرة، عام 1403- 95
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ط -  

الطبقات الكربى البن سعد، حتقيق إحسان عباس، النارش دار صادر، - 96
الطبعة األوىل عام 1968م

عباس، - 97 إحسان  حتقيق  حزم،  البن  واألالف  األلفة  يف  احلاممة  طوق 
النارش املؤسسة العربية للدراسات والنرش، الطبعة الثانية، 1987م

ع -  

الُعَجاب يف بيان األسباب البن حجر، حتقيق عبد احلكيم حممد األنيس، - 98
النارش دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل عام 1418

العلل املتناهية يف األحاديث الواهية البن اجلوزي، حتقيق إرشاد احلق - 99
األثري، دار نرش الكتب اإلسالمية، الطبعة األوىل عام 1399

العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطني، حتقيق حمفوظ الرمحن - 100
زين اهلل السلفي ومجاعة، النارش دار طيبة، الطبعة األوىل عام 1405 
ابن  دار  النارش  الدبايس،  صالح  حممد  حتقيق  الفهارس  مع  والتكملة 

اجلوزي، الطبعة األوىل 1427

عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني، ضبطه وصححه عبد - 101
اهلل حممود حممد عمر، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1421

اخلطيب، - 102 الدين  حمب  حتقيق  العريب،  البن  القواصم،  من  العواصم 
حممود االستنبويل، مكتبة السنة الطبعة الثانية، عام 1420

مل - 103 العلم،  مكتبة  الدرويش،  اهلل  عبد  حتقيق  للسيوطي،  اإلصابة،  عني 
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يذكر يشء عن الطبعة، طبع عام 1409

غ -  

بحر - 104 اهلل  عبد  حتقيق  امللقن،  البن  الرسول  خصائص  يف  السول  غاية 
الدين عبد اهلل، النارش دار البشائر، الطبعة الثانية عام 1422

ف -  

القادر - 105 ابني عبد  الفتاوى الكربى البن تيمية، حتقيق حممد ومصطفى 
عطا، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل عام 1408

حتقيقا - 106 أصله  قرأ  حجر،  البن  البخاري  صحيح  رشح  الباري  فتح 
وتصحيًحا عبد العزيز بن باز، وأرشف عىل طبعه حمب الدين اخلطيب، 

النارش دار املعرفة.

بن - 107 طارق  حتقيق  رجب،  البن  البخاري  صحيح  رشح  الباري  فتح 
عوض اهلل الطبعة الثانية، النارش دار ابن اجلوزي عام  1422هـ

فتح املغيث رشح ألفية احلديث للسخاوي، حتقيق عبد الكريم اخلضري - 108
وحممد آل فهيد، النارش دار املنهاج، الطبعة األوىل عام 1426

الفتوى احلموية البن تيمية، حتقيق محد التوجيري، النارش دار الصميعي، - 109
الطبعة الثانية 1424

التوحيد، - 110 مكتبة  النارش  الزهريي،  محاد، حتقيق سمري  بن  لنعيم  الفتن 
الطبعة األوىل، عام 1412
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الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم، حتقيق حممد إبراهيم نرص - 111
وعبد الرمحن عمرية، النارش دار اجليل.

الفصول يف اختصار سرية الرسول صىل اهلل عليه وسلم، البن كثري، - 112
حتقيق حممد العيد اخلطراوي، وحمي الدين مستو، النارش مؤسسة علوم 

القرآن، ودار القلم، الطبعة األوىل عام 1399

مركز - 113 النارش  عباس،  اهلل  ويص  حتقيق  أمحد،  لإلمام  الصحابة  فضائل 
الطبعة  القرى،  أم  بجامعة  الرتاث اإلسالمي  وإحياء  العلمي  البحث 

األوىل عام 1403

فضل أم املؤمنني عائشة البن عساكر، حتقيق احلسني بن حممد احلدادي، - 114
النارش دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل عام 1426

الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي، حتقيق عادل العزازي، النارش دار - 115
ابن اجلوزي، الطبعة األوىل عام 1417

ق -  

القول املنري يف أصول التفسري إلسامعيل بن الزين املكي، عناية صالح - 116
العصيمي، من مطبوعات جائزة األمري سلطان الدولية يف حفظ القرآن 

للعسكريني عام 1428

عام - 117 والنرش،  للثقافة  املدى  دار  النارش  جواد،  ملصطفى  تقل  وال  قل 
2001
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ك -  

الكامل يف أسامء الرجال البن عدي، حتقيق حييى خمتار غزاوي، النارش - 118
دار الفكر، الطبعة الثالثة، عام 1409

دار - 119 النارش  القايض،  اهلل  عبد  حتقيق  األثري،  البن  التاريخ  يف  الكامل 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل عام 1407

وجوه - 120 يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
التأويل للزخمرشي، النارش دار الكتاب العريب، عام 1407

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للحاج خليفة، دار إحياء - 121
الرتاث العريب دون سنة النرش.

ل-   

جلام األقالم أليب تراب الظاهري، النارش مكتبة هتامة، الطبعة األوىل - 122
عام 1402

لسان امليزان البن حجر، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، النارش دار البشائر - 123
اإلسالمية، الطبعة األوىل عام 1423

م -  

النارش - 124 احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  للميداين،  األمثال  جممع 
مطبعة السنة املحمدية، طبع عام 1374

الرائد - 125 بغية  املسمى  حتقيقه  مع  للهيثمي  الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع 
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لعبد اهلل حممد درويش، النارش دار الفكر، عام 1414

بن قاسم وابنه، - 126 الرمحن  الشيخ عبد  تيمية، مجع  الفتاوى البن  جمموع 
النارش دار الوفاء، الطبعة الثالثة عام 1426

حمض الصواب يف ترمجة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب للمربد، حتقيق - 127
عبد العزيز بن حممد، النارش عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة، الطبعة األوىل عام 1420.

إدارة - 128 النارش  الدمشقي،  منري  حممد  حتقيق  حزم،  البن  باآلثار  املحىل 
الطباعة املنريية، الطبعة األوىل عام 1352

حمب - 129 حتقيق  األلويس،  شكري  ملحمود  عرشية  اإلثني  التحفة  خمترص 
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  النارش  اخلطيب،  الدين 

والدعوة واإلرشاد، عام 1404

رسالة - 130 بابطني،  أمحد  خلالد  الصحابة  رجوع  فيها  حكي  التي  املسائل 
علمية لنيل الدكتوراه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

أم القرى، عام 1428 – 1429

للنرش - 131 طيبة  دار  النارش  للقفاري،  والشيعة  السنة  بني  التقريب  مسألة 
والتوزيع، الطبعة الثانية، عام 1413

املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، - 132
النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1411

األشقر، - 133 سليامن  حممد  حتقيق  للغزايل،  األصول  علم  يف  املستصفى 
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النارش مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل عام 1417

احلفيظ - 134 عبد  حتقيق  التجيبي،  للقاسم  واالغرتاب  الرحلة  مستفاد 
منصور، النارش الدار العربية للكتاب، عام 1395

املسند ألمحد بن حنبل، حتقيق السيد أبو املعاطي النوري، النارش دار - 135
عامل الكتب، الطبعة األوىل عام 1419

مسند البزار املسمى بالبحر الزخار للبزار، حتقيق حمفوظ الرمحن زين - 136
واحلكم،  العلوم  ومكتبة  القرآن  علوم  مؤسسة  النارش  ومجاعة،  اهلل 

الطبعة األوىل عام 1409

املصنف البن أيب شيبة، حتقيق حممد عوامة، النارش رشكة دار القبلة، - 137
مؤسسة علوم القرآن، الطبعة األوىل 1427

املصنف لعبد الرزاق، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، النارش املكتب - 138
اإلسالمي، الطبعة الثانية عام 1403

املحسن - 139 وعبد  اهلل،  عوض  طارق  حتقيق  للطرباين،  األوسط  املعجم 
احلسيني، النارش دار احلرمني، عام 1415

املعجم الكبري للطرباين، حتقيق محدي السلفي، النارش مكتبة ابن تيمية، - 140
الطبعة الثانية.

األنصاري، - 141 اهلل  عبد  ونرشه  بطبعه  عني  للذهبي،  الضعفاء  يف  املغني 
النارش إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي بقطر.
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مفاتيح الغيب للرازي، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل عام - 142
1421

ونرشه - 143 بتصحيحه  عني  للسيوطي،  بالسنة  االحتجاج  يف  اجلنة  مفتاح 
إدارة الطباعة املنريية.

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم، حتقيق عبد الفتاح أبو - 144
غدة، النارش مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل عام 1390

مناهل العرفان يف علوم القرآن ملحمد بن عبد العظيم الزرقاين، حققه - 145
واعتنى به فواز زمريل، النارش دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل عام 

1415

منهاج السنة النبوية البن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، النارش إدارة - 146
الثقافة والنرش بجامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة الثانية عام 1411

عام - 147 األوىل،  الطبعة  للسويكت،  التاريخ  كتابة  يف  املسعودي  منهج 
1407

املوطأ ملالك بن أنس )رواية حييى بن حييى الليثي(، حتقيق بشار عواد، - 148
النارش دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية 1417

ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهبي، حتقيق عيل البجاوي، النارش - 149
دار املعرفة.

ن -  

عوض - 150 بن  ملجدي  عرشية  اإلثني  اإلمامية  الشيعة  عند  احلديث  نقد 
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املخطوط

ق -  
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ح -  
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ك -  

سنة - 159 ذكر  دون  ببريوت،  األضواء  دار  النارش  لإلربيل،  الغمة  كشف 
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م -  
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واألخصائيني، النارش مؤسسة األعلمي للمطبوعات ببريوت، الطبعة 

األوىل عام 1415

دار - 161 النارش  قميحة،  حممد  مفيد  حتقيق  للمسعودي،  الذهب  مروج 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل.
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